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 ........................................................................ SOCIETE AMAL BENI HSSEN23588

 ......................................................................AMSAK TRADING COMPANY23588

 .................................................................................DISTRIBUCUIONES SEA23589

 .......................................................................... SOCITE AMAL BENI HSSEN23589

 ............................................................................STE BRONEX TRANS SARL23589

 .........................................................................................M TECH INSTITUTE23589

 .....................................................................................ADMIRABLE SAHARA23589

 ................................................................................................. TOLORIE ARTS23590

 ..............................................................................................NETWORK STAR23590

 ............................................................................................................... SDMSP23590

 ............................................................................................ BRANDT MAROC23590

 .........................................NATUREPAK BEVERAGE PACKAGING AFRICA2359ت

 ...... ETUDE MAINTENANCE ET RÉHABILITATION DES STRUCTURES2359ت

 .................................................................................................. ت2359سناك ر طاكوس

 ............................................................................................MESTAPH TRAVO2359ت

 ............................................... NOVA TRANSMISSION MAROC SARL AU23592

 .....................................................................................................TELEHEALTH23592

 .....................................................................BADAOUI-KHALIFA-TRAVAUX23592

 ....................................................................................................HICM WATER23593

 ...................................................................................................... A.I.H.TRANS23593
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 ..........................................................................................................Ideal Berry23593

 .................................................................................................Daimond Berry23593

 .................................................................................................Daimond Berry23595

 ...........................................................................2SD AMEUBLEMENT SARL23595

 ............................................................................................. MONTA KICHEN23595

 ...................................................................................................COD EXPRESS23595

 ...........................................................................................................MH GRAF23595

 ...............................................................................................................SABILLE23595

 ......................................................................................................... SOTHEMA23595

 ................................................................................. STE RITZ-CABO-BEACH23595

23596مدرسة مكارم الخاصة......................................................................................... 

 ....................................................................................... ANFA PLACE HOTEL23596

 ..............................................................................AVANTA ELECTA MAROC23596

 .............................................................................................REGGIO NATURE23596

 ....................................................................................................OGO Glaçons23596

 ..........................................................................................BOUZID TRAVAUX23597

 .........................................................................................................BELFRERES23597

 .................................................................................... PRESTIGE DIFFUSION23597

 .................................................................................................... HANABOTEK23597

 ......................................................................................................... SEMACDO23598

 ................................................................................. PEACH MEDIA MAROC23598

 ..............................................................PHARMACIE HOPITAL REGIONAL23598

 ...............................................................................................RIAD MAIA LOU23598

 .....................................................................................................TONY›S BIKE23598

 ...................................................................................................................LAZN23599

 ..........................................................................................................2E INVEST23599

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE23599

23599شركة فارما�ضي بطاش الحمد.............................................................................. 

 ................................................................................... S&S INVESTISSEMENT23500

 ................................................................................. SARA CONSTRUCTION23500

 ...................................................................Iberdrola Renouvelables Maroc23500

 ...........................................................................H5 HOTEL MANAGEMENT23500

 ........................................................... SPACIA PROPERTY MANAGEMENT2350ت

 ...........................................................................SPACIA NUEVOS HOTELES2350ت

 ........................................................................DMSAD COMMUNICATION2350ت

 ................................................................................................. BELHAJ-EVENT2350ت

 ..............................................................................................STE F2S PROMO23502

 ..................................................................................CENTRASUD SERVICES23502

 ............................................................................LARA EXRESS-KEEB M3AK23502

 .......................................................................................... SAFIR IMMEUBLE  23502

 ...................................................................................................STE L.L.H CITY23503

 .................................................................................Casablanca Jeemeo Cars23503

 ......................................................................................... AEROPORTO CAFE23503

 .........................................................................................AEROPORTO  CAFE23503

 ............................................................................................... FATIFISH FOOD23505

 ................................................................................. AUTO ECOLE AL ABTAL23505

 ......................................................................... TIFIRI GLAMOR DE BEAUTE23505

 ..........................................................................................BENY ARCHITECTS23505

 ............................................................................. STE MED CENTROX SARL23505

 .. 23505كافكا ..................................................................................................................

 ............................................................. STE EL GUAREH SERVICE SARL AU23505

 ....................................................................................NOUR CHAM FOODS23505

 ..............................................................................RPA MAGHREB SERVICES23506

 ..........................................................................................................C.B.S FAST23506

 .........................................................................................KM LAND SARL AU23506

 ............................................................................. PNEUMATIQUE ECHARKI23506

 ................................................................................................................O PRET23507

 ......................................................................................................NK ESPACES23507

 ............................................................................. BAYLA GLOBAL SERVICES23507

 ...........................................................................................................SIMARCO23507

23508أرمبالسط.............................................................................................................. 

 ..........................................................................STUDIO V5ت ARCHITECTES23508

 ................................................................................. MOVE AFRICA SERVICE23508

 .................................................................................................................ABLAZ23508

 ...................................................................... TIDE AFRICA CONSULTANCY23509

 ...........................................STE MEDE KINE BENTALEB   23509ميد كين بنطاليب
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 .....................................................................................................SOLID--LINK23509

 ...................CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE ET SOINS AUTHENTIQUE2350ت

 ..................................................................Rickenmann  Consulting  Maroc2350ت

 ................................................................................................ STE SANA SARL2350ت

 ............................................................................STE TISSIR TRAVAUX SARL2350ت

 .........................................................................SOS URGENCE A DOMICILE235تت

 ...................................................................................................... PROJEXIOM235تت

 ..............................................................................................MAMFI SARL AU235تت

 .............................................................................GK SEPT INVEST SARL AU235تت

 .............................................................................................. 2ت235مغرب آسيا نيكوس

 ....................................................... LES JARDINS ARABES DE LA MEDINA2352ت

 ................................................................................................................ A K R T2352ت

 ..........................................................L'ORIENTALE DES SERVICES DIVERS2353ت

 ...................... GROUPE SCOLAIRE LES PIONNIERS DU SAVOIR PRIVE2353ت

 ........................................................... MAROC INDUSTRIE AUTOMOBILE2353ت

 ..............................................................................................................LILBDEL2353ت

 ..........................................................POLYVALENTE SERVICE ET NEGOCE2355ت

 ........................................................................................... RESTO PRO ANFA2355ت

 .......................................................................................... ASSAKAN EL ASSIL2355ت

 .....................................................................................GLOBAL HUB AFRICA2355ت

................................................................................................................  RA2E2355ت

 ....................................................................................................SOFY BUDJET2355ت

 .................................................................................................RIAD EL HARIA2356ت

 ......................................................................................................M5L INVEST2356ت

 ................................................................................................DIRECT TRAVEL2356ت

 ................................................................STE TAMMORTE TRAVAUX SARL2357ت

 .............................................. SOCIETE TRANSPORT-HOTMAIL SARL AU2357ت

 .............................................................................. AGRICOLE ARIAN ERRAS2357ت

 ......................................................................ECOLE JEANNE D'ARC-RABAT2357ت

 ............................................................................................AL ABRAR DELICE2358ت

 ..........................................................................................................SAFE RIDE2358ت

 ..................................................................................................BET BUILDING2359ت

 .............................................................................................. FORCA EXPRESS2359ت

 ................................................................................................ IMINTA INVEST2359ت

 ........................................................................................................ 5KPROMO23520

 ............................................................................ STE CONTAMED SARL AU23520

 ........................................................................................................... IHAB PUB23520

 ................................................................................... STE ADSORISE MEDIA2352ت

 ............................................................................................YELLOW STICKER2352ت

 ........................................................................................ ATLATA LAAYOUNE2352ت

 ...........................................................................................................ZIOUGAY23522

 .................................................................................... STE TRAYFIA SARL AU23522

 ............................................................................................... N&M SECURITY23522

 .............................................................................................WESTERN PÊCHE23523

 .................................................. SOCIETE JIL BERKANE SERVICES  S.A.R.L23523

 ................................................................................................................ LAZAG23523

 ........................................................................................................TRAVEL ME23525

 ........................................................................................STE THE BROTHERS23525

 .....................................................................................AL ANDALOUSSAYAT23525

 ................................................................................................ZEMMOURBAT23525

 ............................................................................................ COIN MACHINES23525

 ............................................................................................. STE WAITO SARL23525

 ...........................................................................................................TA TRANS23525

 .................................................................................................... MIX FRAICHE23526

 .....................................................................................................MEDI QUEST23526

 ........................................................................................ MOULINS SANABIL23526

 .............................................................................. NALAR IMPORT EXPORT23526

 .................................................................................................DEVAPCENTER23527

 .........................................................................................M TECH INSTITUTE23527

 ............................................................................................ NAQACHI ET FILS23527

 .............................................................................................. ESFUERZO CALL23528

 ................................................................STE ESPACE AUDITION  SARL AU23528

 ........................................................................................ SAGOUD TRAVAUX23528

 ............................................................................................. GATE 5 SERVICES23528

 ............................................................................................................SOTADRI23529

 ....................................................................................................BOUT TRANS23529
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 ...................................................................GROUPE EL BAHJA PALMERAIE23529

 ...................................................................GROUPE EL BAHJA PALMERAIE23529

 ......................................................................................................DAR SLITINE23529

 .............................................................................................................. S.TAF.M23530

 .................................................................................. SAFOINE LUXURY CAR23530

 ............................................................................ UNIVERSEL CHAUSSURES23530

 .......................................................................................................CBC AFRICA23530

 .............................................................................................ALBA PEINTURES2353ت

 .............................................................................................CHAMAGRI SARL2353ت

 ......................................................................................DYNAMIC GROWTH2353ت

 ............................................................................................ VITALPRO S.A.R.L23532

 ............................................. CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE MULTISENS23532

 ..................................................................................................... BUN&MORE23532

 ..........................................................................................NACMED SARL AU23532

 ............................................................................SOCIETE OSSINE CO SARL23533

 ...............................................................................OJC CONSULTING PRIVE23533

 .........................................................................................BAGMAB TRAVAUX23533

 ............................................................................................... 23535مكتبة دار الديوان

 ..............................................................................................................UZAKEL23535

 ........................................................................................................ SAFANARG23535

 ........................................................................................................... OPTI-LAB23535

 ............................................................................................ ANR INDUSTRIES23535

 ...............................................................................................................CASH-B23535

 ................................................................................... OASIS UNIVERSITAIRE23536

 ........................................................................................ KALIMAT TRAVAUX23536

 .........................................................D.G.N DECO GEOMETRIQUE NORD23536

23537واو باميمو............................................................................................................. 

 ......................................................... GROUPE DES ECOLES PAUL VALERY23537

 .........................................................................................STE GUANA TRANS23537

23538 فك مايري............................................................................................................. 

 ...................................................................................................BOOV GREEN23538

 ..................................................................................TISALIMA TRANSPORT23538

 ...........................................................................................WINTER SERVICES23538

23539كا أس أل �ضي كروب............................................................................................. 

 ........................................................................................................... 23539فون انفيني

LES VERGERS D›AZEMMOUR23539 بحامن ازمور................................................ 

 ..................................................................................STE SMILE DESIGNERS 23539

 ....................................................... GROUPE SCOLAIRE LE CERCLE PRIVE23550

 ...........................................................................................TRUCCSA MAROC23550

 ........................................................... RADOUAN ET BAGHDAD TRANSIT23550

 ...................................................................................... LUXLIA EQUIPMENT23550

 .................................................................... LE BARNUM SERVICE MAROC2355ت

 ...................................................GROUPE SCOLAIRE PRIVE LES ROCHES2355ت

 ................................................................AZAGHARE AKKA EQUIPEMENT2355ت

 ...........................................................................PIECES AUTO EL HOUDALI23552

 ....... KELTOUM POUR L’ENSEIGNEMENTET L’EDUCATION TANGER23552

23552دنيات ................................................................................................................... 

 ................................................................................................. ABDAOUI CAR23552

23552نوار غروب بيزنس................................................................................................. 

 ....................................ELECTRICITE SERRAJ TRAVAUX DIVERS MAROC23553

 ................................................................Power Group Corporate SARL AU23553

 .......................................................................................................FM GOODS23553

 ......................................................................................................STE ALASELE23555

 .. .................................................................................................................. SI2B23555

 .................................................................................................DJAY TRAVAUX23555

 ......................................................................................STE CIVIROUTE SARL23555

 ..................................................................................................... RCS MAROC23555

 ......................................................................................................RIM D3 CAR23555

 ......................................................................................... MARCHANE23555 مرشان

 ....................................................................STE BRAHIMDE OUTAT EL HAJ23555

 ............................................................ DOMAINE PALM MARRAKECH SA23556

 ENTREPRISE DE RENOVATION DE CONSTRUCTION ET DE

 .......................................................................................... BATIMENTS23556

 ......................................................................................... MADAATIR INVEST23556

 ................................................................GROUPE SERVISTAFF MAGHREB23556

 .......................................................................................TRANS NADAL SARL23557
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 ..........................LABORATOIRE D›EXPERTISES D'ETUDES ET D'ESSAIS23557

 .......................................................................... ARGUIBI TRAVAUX DIVERS23557

 WARTSILA SUCCURSALE NSD FRANCE ETABLISSEMNT DU  

 ................................................................................................. MAROC23557

 ..................................................................................... OUMA MULTISRVICE23557

 ...........................................................................................CHAMPEL   S.A.R.L23558

 ...............................................................................................................SPASSO23558

 ...................................................... « DOS HERMANAS COMPANY » DHC23558

 ..........................................................................................SOUFIANE FOODS23558

 .................................................................................................. PACIFIC FRUIT23559

 .................................................................................................. TANGER CHEF23559

 .............................................................................................. SOUTH ENERGY23559

 ............................................................................................................ ZE.FE.OT23559

 ....................................................................................LE COIN DE CAVALIER23559

 .............................................D.R.H MORROCCO HOLDING OFFSHORE23550

 ...............................................................................................................PANKO23550

 ....................................................................................................FISCOMPTES 23550

 .................................................................. SAKANONA DEVELOPPEMENT23550

 ....................................................................................PISCINES DU MONDE23550

 ................................................................................ ENTREPRISE AHKHOYA2355ت

 ................................................................................ ENTREPRISE AHKHOYA2355ت

 ............................................................................................................... AKLINE2355ت

 ...............................................................................................GREEN MABANI23552

 ...........................................................................DAK UNIVERSAL SERVICES23552

 .......................................................MYCS INTERNATIONAL TRANSPORT23552

 ......................................................................................................... G-TARGAA23553

 ........................................................................................... SERENITY TRAVEL23553

 ............................................................................................FUTURCONTROL23553

 ..................................................................................... MMGO INVEST SARL23553

 ...................................................................................................GENTLEMIND23553

 ..................................................................................................BELVAGRI Z5A23555

 ......................................................................................HESPEDERES TOURS23555

 . 23555إسيل ..................................................................................................................

 ..............................................................................................BANOUJI TRANS23555

 ...........................................................................................TERROIR SOCIETY23555

 ...................................................... STE LAGHRIBA IMMOBILIER SARL AU23555

 ........................................................................................................ROZALENA23555

 ........................................................SOCIETE DOREVE EVENT *SARL-AU*23555

 ................................................................................... WTTJP PRESTIGE SARL23556

 ......................................................................................................HH.B.EVENT23556

.................................................................................................................. 23556كادجوا 

 .............................................................................BLUE - WORLD PROCÉDÉ23557

 ..............................................................................................TRIANGLE EDEN23557

 ........................................................................................................... EL YAGUE23557

 .............................................................................................................. IBILI-ICE23557

 ........................................................................ ATRIUM AUDIT ET CONSEIL23558

 ....................................................................................................EVENT PRINT23558

 ................................................................................................NAMED TRANS23558

 ......................................................................................SOCIETE BENHEDDA23558

 ..............................................................................................SAHARA MAKER23559

 .......................................................................................................... 223559م ر مرانس

 ..................................................................................................MARRUECOM23559

 .................................................................................ASSURANCES ANOUAL23559

 ...................................................BELHASSAN INVESTMENT HOLDING A23560

 ..........................................................................................................COIN - TO23560

 ................................................................................SOCIETE LE PETIT COLIS23560

 ..............................................................................................ROLLER MAROC2356ت

ت2356شركة شتوك لالستشارة والتحييف والخدمات.................................................... 

 .......................................................................................................... SE BENALI2356ت

 .....................................................................................................BAT 2 AG sarl2356ت

 .............................................................................. CREATE INFORMATIQUE23562

 ............................................................................................AL BORAQ PESCA23562

 .............................................................................. CREATE INFORMATIQUE23562

 ................................................. SALKAT TRAV SARL D›ASSOCIE UNIQUE23562

 ........................................................................... COMPANY SERVICE AUTO23563

 ...............................................................................................R.G MATERIAUX23563
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 ................................................................................HIGH ELECTRO SYSTEM23563

 ........................................................................................... IMMO ARPEGGIO23563

 ......................................................................................................... LEVANVAL23565

 ................................................................................................... AIMBY FOOD23565

 ...................................................................................................... SOLARTRAX23565

 ..........................................................................GLOBAL PLASTIC SERVICES23565

23565شركت امانط مرانس............................................................................................ 

 .......................................................................................................YOUNARIM23565

 ............................................................................................. BEN NAIM DENT23565

 ............................................................................................ 23565زيوت سوس بلححن

 ..............................................................................BEG INGENIERIE MAROC23566

 ............................................................................................... BARAKA BOVIN23566

 ....................................................................................................... LIBGHITOU23566

 ...................................................BELHASSAN INVESTMENT HOLDING B23567

 ...................................................BELHASSAN INVESTMENT HOLDING C23567

 ....................................................................................................KOALA CASH23567

23567الشركة العقاري اومليل....................................................................................... 

 ..........................................................................................................2D METAL23568

 ........................................................................................................ FESTINARA23568

 ...............................................................................................................ARC RH23568

 ...............................................PHARMACIE FATIMAZAHRA AHL SALAM 23568

 ........................................................SOCIETE PHARMACIE AL IRFANE FES23569

 ............................................................................................... ADAM SEA FISH23569

 ..................................................................................AL AMAN MENUISERIE23569

 ................................................................................................................ 23570فو بيس

 ................................................................................................ SNACK GUELIZ23570

 ................................................................................................ STARTECH  FAR23570

 ........................................................................ MEHRERE STROME GROUP23570

 ...............................................SOCIETE DE BATIMENT EL HANSALI SARL2357ت

 .........................................................................................GRODT COMPANY2357ت

 ................................................................................. ISM EDUCATION PRIVE2357ت

 .............................................................................. JADOU INTILAQ MAROC23572

 ............................................................................................ SAKANE FARINES23572

 ..........................................................................................................AGRI FRIO23572

 ...................................................................................................THINK TRADE23572

 .......................................................................................................... ISSELMAR23573

 .....................................................STE MANARA MED SERVICES SARL AU23573

 .........................................................AGRO HOUSSINE  IMPORT EXPORT23573

 .............................................................................................. CLICK DELIVERY23575

 ..............................................................................................ES EQUIPEMENT23575

 ...........................................................LAZARBEST SERVICES ET TRAVAUX23575

 .............................................................................................. HADAIK AL ALIA23575

 ....................................................................................................SROUR CASH23575

 ............................................................................ STE DRIOUCH LOCATION23575

 ..........................................................................STE DRIOUECH LOCATION23575

 .......................................................................................... VISIONNAIR TECH23576

 ........................................................................................STE EUROGEC SARL23576

 . 23576ميشكا ..................................................................................................................

23576ألو مقدية.............................................................................................................. 

 .................................................................................. STE GHITAM SERVICES23577

 ...............................................................................CENTRE KINE RIHAB FES23577

 ...............................................................................................RV IMMOBILIER23577

 ...............................................................................................EXTRA HYGIENE23578

 ............................................................ SOCIETE ZMIMET FROID SARL AU23578

 ..................................................................... SALAH CONFORT LOCATION23578

 .......................................................................................... Once trans Logistic23579

 ..........................................................................................MAKHFI TRAVAUX23579

 ............................................................................................................. 5WARES23579

23580فالوريز أوطو........................................................................................................ 

 .......................................................................................LA MAISON D›EVEIL23580

 ........................................................................................ YOUSSEF TRADING23580

 ..................................................................................................... I.TEC.TEL CO23580

 ............................................................. QUALICIA CONSULTING SARL AU2358ت

 ........................................................................... INTERCROS SARL ت2358إنتفكروس

ت2358بوسعد قاسم....................................................................................................... 

 ....................................................................................MED G SARL-AU ت2358شركة
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ت2358بوسعد قاسم....................................................................................................... 

 ..................................................................................Centre privé Le Cénacle23582

 ................................................................................................BELL CONNECT23582

 .............................................................................................................. 23582ليجيميك

 .....................................................................................................SIYA WORKS23582

 ..................................................................................................... STE AFAZOR23583

23583روزي فيزيون......................................................................................................... 

 ..................................................................................................... OPTIMALCO23583

 .......................................................................................................OUT EVENT23585

 ...................................................................................DOLCE PRODUCTION23585

 .....................................................................................................DECOSTORE23585

 .....................................................................................................DECOSTORE23585

 .................................................................................... BURETEC INGENIERIE23585

.................................................................................................................. 23585ارجوانا 

 ................................................................................................ BUSBY MAROC23585

 ..............................................................................................CRAFT MEDICAL23586

 ............................................................................... F CONCEPT   23586ف كونحيبت

 ......................................................................................................... SOGEBOIS23586

 ......................................................................................L’AMANDIER HOTEL23586

 ................................................................................ BEACHCOMBER HOTEL23586

 ...................................................................................STE DAH AAMAL SARL23587

 ........................................................................................... ISGA CASABANCA23587

 .........................................................................................................CERHOME23587

23587أجياد أوطو سرفيس مراكش............................................................................... 

 ....................................................................................GARAGE BENJEDDOU23587

 ..............................................................................................HABIB SECURITE23588

 ..............................................................................................ONIN PRO 23588شركة

.................................................................................................................. 23588جيفاس 

23589كرافت7................................................................................................................ 

 ........................................................... SOCIETE FERMAGOUTTE SARL AU 23589

 ............................................................................................STE S.J SOLIDAIRE23589

 .............................................................................................HAMRAOUI IMO23589

 ......................................................................................................LAKED AGRI23589

 ..................................................................................................... 23590بيك مات اوطو

 .............................................................PERFECTO COMPTOIR DU NORD23590

 ......................................................................................................TRANS KWT2359ت

 ..................................................................................... STE MOUMNI DATTE2359ت

 ...................................................................................STE BABAHA SARL AU 2359ت

 ........................................................................................................KILATI FISH2359ت

 ............................................................................................................ CLOUVIS23592

 ................................................................................LARHRIB SERVICE CASH23592

 .................................................................................................. 23592جضهيم نيكوص

 .....................................................................................WAMOVA LOGISTICS23593

 .....................................................................................WAMOVA LOGISTICS23593

 .................................................. RESTAURANT LE SKIPPER23593 مطعم لوسكياف

 .......................................................................................RAYA AUTOMOTIVE23593

 ................................................................................. HAI PRO IMMOBILIERE23593

 ...................................................................................STE DAH AAMAL SARL23595

 ..............................................................................LABBOUB CASH SERVICE23595

 ............................................................................................BIJOUTERIE JOUD23595

 ...................................................................................................HIND EVENTS23595

 ........................................................................................HUILERIE BENAJMA23595

 .......................................................................................... RAJRAJIBAT IMMO23595

 ... .................................................................................................................. EFO23595

 .................................................................................................. NEGOCE YAJO23596

 .......................................................................STE AIN AL OLOUM CENTRE23596

 ......................................................STE BOURAZG DES TRAVAUX DIVERS23596

 .......................................................................................STE RAYAM SERVICE23596

 ..........................................................................................STE DREAM SALAF23597

 ...................................................................................................... EL RHATTAS23597

 .....................................................SB NAJAH INTERNATIONAL BUSINESS23597

 ............................................................................................................BEMACO23598

 .................................................................»HAPPYNESS GLOBAL EXPORT«23598

 ............................................................................. ABDOMILKI COMMERCE23598

 ....................................................STE SMARAEQUIPEMENT INDUSTRIEL23598

 ............................................................ SOCIETE HYDRUS TELECOM SARL23599
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 ......................................................... ULTIMATE AGENCY CORPORATION23599

 ................................................................................... STE HAMYAS PROMO23599

 ...................................................................................... ALIANZA ADVISORY23599

 .................................................................................NOUR ROAD SERVICES23600

 .............................................................................................GROUPE AR CITY23600

 ...........................................................................................................METATOL23600

 .......................................................................................LE NARCISSE BLANC23600

23600داي هاوسين......................................................................................................... 

 ...............................................................................................POLE BENIAMIR2360ت

 .................................................................EURO ZA MAGYC TRANS   SARL2360ت

 ............................................................................. EISDEN IMPORT-EXPORT2360ت

 ....................................................................ELITE HYDRAULIQUE SARL AU23602

 ................................. »GROWTH PURCHASING MANAGEMENT »GPM23602

 .......................................................................................TEGIC LOGISTIQUES23602

 ....................................................................................... ATLAS ELEC&METAL23602

23603ميم انرجي.............................................................................................................. 

.................................................................................................................. LE BIO23603

 ......................................ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE SARL23603

 .................................................................................................. RIAD  MALIKA23605

23605رحال لإلسكان...................................................................................................... 

 ...................................................................................DAYET EL HASSAN GIE23605

 .............................................................................................. GHITA MAKE UP23605

 ..............................................................................GLOBALE INTERGROUPE23605

 ......................................................................................... YESSOU STRATEGY23605

 ...............................................YESSOU STRATEGY & COMMUNICATION23605

 ......................................................................................... EL KASMI GARDEN23605

 ....................................................................................................RIFINO CASH23605

 ...........................................................................................................PULCHRA23606

 .............................................................................................AUDITIA MAROC23606

 ........................................................................................... TIFRATINE TRANS23606

 ....................................................................................................WHITE FRETE23607

 ...............................................................................................FAUCON IMMO23607

 ........................................................................... SOCIETE CIVILE OCULARIS23607

 ......................................................................................COMEVENT SAFRAN23608

 ......................................................................................COMEVENT SAFRAN23608

23608بالي كاكتيس.......................................................................................................... 

23608بالي كاكتيس.......................................................................................................... 

 ............................................................................ SOCIETE ITELKA SARL A.U23608

 .......................................................................................HAMID STAF TRANS23609

 ......................................................................... AMROAD IMPORT EXPORT23609

 ....................................................................................................... 23609مقهى فواصل

 ............................................................................... 23609إ حت ويحت أواكو إيمواليي

 ..............................................................................ELMORABIT TECHNIQUE2360ت

0ت236سيتي كال سونتف................................................................................................... 

 ............................................................................................... SARZAK TRANS2360ت

..................................................................................................................  SABIL2360ت

 CHARI DE GESTION D›ENTRETIEN ET DE TRAVAUX DIVERS SARL AU236تت

 ................................................................................. ALPHA GREEN SERVICE236تت

 .....................................................................................TRANSPORT BAHADI236تت

 ................................................................................. TANGER-MODE S.A.R.L236تت

 ...................................................................................................... 2ت236�ضي إس أ إيمو

 ............................................................................................... VISUAL IMPACT2362ت

 ............................................................................ PARA-PHARMACIE ZIANA2362ت

 .................................................................................................SOMACHROM2362ت

 .............................................................................................. 3ت236صيدلية االمل كش
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والحلطات املحندة إليهم.
وال متحمل اإلدارة أية محؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE S.A.M.D
AMENAGEMENT

SARL AU
راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : 378 شارع 
الححن الثاني رقم 2 الرااط

مؤرخ  موثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بالرااط بتاريخ فامس يناير ت202، قد 
املحؤولية  ذات  شركة  ماسيس  مم 
املحدودة بشريك وحيد، و صائصها 

على النحو التالي :
صمد   : االجتماعية  التحمية 

اميناجمو.
أعمال   : االجتماعي  الهدف 

وأشغال البناء.
00.000ت   : الشركة  راسمال 

درهم.
الثاني  378 شارع الححن    : املقر 

شقة رقم 2 الرااط.
محمد  العلوي  سعيد   : املحيف 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.AB505530
رقم التقييد بالسجل التجاري : مم 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  االيداع 
محت  بالرااط،  التجارية  باملحكمة 

رقم 9039تت بالرااط.
1 P

STE GOLD ZAKAR TRAV
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : 378 شارع 
الححن الثاني رقم 2 الرااط

مؤرخ  ثوميقي  عقد  بمقت�ضى 
بالرااط بتاريخ 6ت مارس  ت202، قد 
املحؤولية  ذات  شركة  ماسيس  مم 
املحدودة بشريك وحيد، و صائصها 

على النحو التالي :

زاكار  : كولد  التحمية االجتماعية 

ظغاف.

أعمال   : االجتماعي  الهدف 

وأشغال البناء.

00.000ت   : الشركة  راسمال 

درهم.

الثاني  378 شارع الححن    : املقر 

رقم 2 الرااط.

الحامل  زكريا  بوشمة   : املحيف 

.AE62780 للبطاقة الوطنية رقم

رقم التقييد بالسجل التجاري : مم 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  االيداع 

محت  بالرااط،  التجارية  باملحكمة 

رقم 9038تت بالرااط.

2 P

 STE SOLO PASTA
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة

راسمالها : 350.000 درهم

محل 03ت الكيلو 3.5 مقاطع شارع 

الريف وشارع محمد VI مفرع من 

طريق زعيف 70ت0ت الرااط

السجل التجاري رقم : 57ت27ت 

الرااط

زيادة راسمال و نقل املركز الرئي�ضي

محويل االسهم وتعديل الشكل 

القانوني

استقالة مدير وتعيين املدير

غيف  العام  الجمع  ملداوالت  مبعا 

ت202،  يونيو   23/25 بتاريخ  العادي 

 SOLO لشركة  ت202،  يوليو  وفامس 

PASTA SARL، مقرر ما يلي :

 350.000 بمبلغ  راسمال  زيادة 

3500 سهم  انشاء  درهم، عن طريق 

جديد بقيمة 00ت درهم لكل منها عن 

طريق دمج الححاب الجاري املرمبط.

حي  من   : الرئي�ضي  املركز  نقل 

النخيل  شارع  0ت  التجزئة  الرياض 

محل  الى  الرااط   2 الباب   E العمارة 

الريف  مقاطع شارع   3.5 الكيلو  03ت 

6 مفرع من طريق زعيف  وشارع محمد 

70ت0ت الرااط.

: نقل الحيد كزار  محويل االسهم 

الشرقاوي  الحيد  الى  اسماعيل 

صاحب  ياسين  سيدي  الدقاقي 

 A735258 رقم  التعريف  البطاقة 

الشركة  من  سهم  750ت  درهم 

املذكورة.

الى  اسماعيل  كزار  الحيد  نقل 

الحيد زلزولي  اليد صاحب البطاقة 

750ت   ،A783026 رقم  الوطنية 

سهم من الشركة املذكورة.

من   : القانوني  الشكل  تعديل 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

ذات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

محؤولية محدودة.

الحيد  استقال   : مدير  استقالة 

الجنحية  من  اسماعيل  كزار 

يناير  فامس  بتاريخ  املزداد  املغراية، 

987ت، املقيم ب 0ت شارع ايت امغر 

لبطاقة  الحامل  الرااط  الحوي�ضي 

ادارة  من   A735258 رقم  التعريف 

الشركة.

زلزولي  الحيد   : املدير  تعيين 
 اليد،  من الجنحية املغراية، املزداد 
الحاصل  987ت،  مارس   6 بتاريخ 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة  على 
احفيف  عمارة  في  املقيم   ،  A783026
الشقة رقم 3 اقامة الصباح الرااط، 
غيف  لفتفة  للشركة  مدير  تعيينه  يتم 

محدودة.
لدى  القانوني  االيداع  مم  وقد 
يوم بالرااط  التجارية   املحكمة 
 2 سبتماف ت202، محت عدد 8565، 

.8563 ،8565
3 P

 STE INJAZ MOBILITE
DEVELOP

SARL
شركة ذات محؤولية محدودة

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : 9ت جبل مواقال 

شقة 6، أكدال الرااط
السجل التجاري : 35ت26ت الرااط

محويل االسهم وتعديل الشكل 
القانوني

نقل املركز الرئي�ضي وتعيين مديرين 
مشاركين

ممديد الهدف االجتماعي
غيف  العام  الجمع  ملداوالت  مبعا 
ت202،   سبتماف  فامس  بتاريخ  العادي 
 STE INJAZ MOBILITE لشركة 

DEVELOP SARL، مقرر ما يلي :
محويل االسهم : نقل الحيد أوشبو 
الدقاقي  الشرقاوي  الحيدة  الى  أحمد 
التعريف  البطاقة  حاملة  لالعائشة، 
من  سهم   500  ،A2ت667ت رقم 

الشركة املذكورة.
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من   : القانوني  الشكل  تعديل 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

محؤولية محدودة.
زاوية   من   : الرئي�ضي  املركز  نقل 
وموالي  زياد  بن  طارق  شارع   مقاطع 
 5 رقم  الشقة   2 العمارة  علي شريف 
ممارة الى 9ت شارع جبل مواقال شقة 

رقم 6 اكدال الرااط.
لفتفة   : مشاركين  مديرين  تعيين 

غيف محدودة بتوقيع منفصل ل :
الحيد أوشبو أحمد، من جنحية 
965ت،  ابريل   7 مواليد  من  مغراية، 
حاصل على بطاقة التعريف الوطنية 
التقحيم  في  املقيم   ،G85538ت رقم 
 202 رقم  قطاع  مطاع  ولد  رياض 
الدقاقي  الشرقاوي  والحيدة  ممارة 
من  مغراية،  جنحية  من  لالعائشة 
حاصل  956ت،  أبريل  2ت  مواليد 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة  على 
2ت667تA، املقيمة برياض االندلس 
قرطبة ت مبنى 2 شقة 5ت حي الرياض 

الرااط.
من  االجتماعي  الهدف  ممديد 
في  وارشادات  »مدريب  اضافة   الل 
املوارد  وادارة  االستشارات  التدريب« 

البشرية، الوساطة.
لدى  القانوني  االيداع  مم  وقد 
3ت  يوم  بالرااط  التجارية  املحكمة 

أكتوار ت202، محت رقم 9625.
4 P

ENERGY ELITE SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها 00.000ت درهم

RDC القحم الفرعي رياض
 ولد مطاع قطاع 3، رقم 72ت ممارة
السجل التجاري : 29707ت ممارة

التافع باألسهم
تعديل الشكل القانوني

استقالة الرؤساء التنقيذيين 
الحابقين

تعيين املدير
ممديد الهدف االجتماعي

غيف  العام  الجمع   ملداوالت  مبعا 
ت202،  سبتماف  5ت  بتاريخ  العادي 
مقرر   Energy elite  sarl au لشركة 

ما يلي :
التافع باألسهم :

وينقل  يتافع  أحمد  أوشبو  الحيد 
بلخيفي مينة  الحيد,  لها  املوهوب  إلى 
الشركة  من  سهم   500 مقبل  التي 

املذكورة.
وينقل  يتافع  مهدي  أوشبو  الحيد 
إلى املوهوب لها الحيدة بلخيفي مينة 
الشركة  من  سهم   500 مقبل  التي 

املذكورة.
من   : القانوني  الشكل  تعديل 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
التنفيذيين  الرؤساء  استقالة 
أوشبو  الحيد  استقال   : الحابقين 
الحامل  مغراية،  جنحية  من  أحمد، 
 G رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
رياض  التقحيم  في  املقيم  85538ت، 
202، ممارة،  3 رقم  ولد مطاع قطاع 
من  مهدي،  أوشبو  الحيد  واستقال 
لبطاقة  الحامل  مغراية،  جنحية 
 ،AD 2التعريف الوطنية رقم  8200ت
مطاع  ولد  رياض  التقحيم  في  املقيم 
ممارة من وظيفة   ،202 3 رقم  قطاع 

تحييف هما الشركة.
بلخيفي  الحيدة   : املدير  تعيين 
مينة، من جنحية مغراية، من مواليد 
بطاقة  على  حاصلة  969ت،  يناير  ت 
 ،GA 8529ت التعريف الوطنية رقم  
مطاع  ولد  رياض  التقحيم  في  مقيم 
تعيينها  يتم  ممارة،   202 3 رقم  قطاع 

مديرة للشركة لفتفة غيف محدودة.
من  االجتماعي  الهدف  ممديد 
في  وإرشادات  »مدريب  إضافة   الل 
املوارد  وإدارة  االستشارات  التدريب، 

البشرية، الوساطة«.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
يوم بتمارة  االبتدائية   املحكمة 

 25 أكتوار ت202 محت رقم 2067.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة

5 P

 SMART BUSINESS
SERVICES  (SBS( SARL

شركة ذات محؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها 00.000ت درهم
3ت أ شارع أبو جاد الطابق الثالث 

شقة 8 ححان الرااط
السجل التجاري : 05503ت الرااط

محويل األسهم
استقالة مدير
تعيين مدير

نقل املركز الرئي�ضي
غيف  العام  الجمع   ملداوالت  مبعا 
ت202،  أكتوار  فامس  بتاريخ  العادي 
 SMART BUSINESS لشركة 

SERVICES (SBS) sarl مقرر ما يلي :
الحيدة  نقلت   : األسهم  محويل 
محمد،  بنزيان  الحيد  إلى  إسالم  منة 
: A502858  صاحب البطاقة الوطنية

335 سهم من الشركة املذكورة.
إلى  إسالم  منة  الحيدة  نقلت 
لال  الدقاقي  الشرقاوي  الحيدة 
الوطنية  البطاقة  صاحبة  عائشة، 

: Aرقم  2ت667ت
333 سهم من الشركة املذكورة.

إلى  اسالم  منة  الحيدة  نقلت 
صاحبة  االله،  عبد  لحلو  الحيد 

: B638536  البطاقة الوطنية رقم
333 سهم من الشركة املذكورة.

استقالة مدير : استقالت الحيدة 
املصرية،  الجنحية  من  إسالم،  منة 
الشقة  زيز  واد  زنقة   88 ب  املقيمة 
0ت أكدال حاملة مصريس اإلقامة رقم  

A062528K من إدارة.
لفتفة  مشاركين،  مديرين  تعيين 

غيف محدودة بتوقيع منفصل لـ :
الحيد بنزيان محمد، من جنحية 
955ت،  أبريل   7 مواليد  من  مغراية، 
حاصل على بطاقة التعريف الوطنية 
رقم  A 502858، املقيم في 3ت أ شارع 
أبو جاد الطابق الثاني شقة 6 ححان 
الدقاقي  الشرقاوي  والحيدة  الرااط 
من  مغراية،  جنحية  من  عائشة  لال 
حاصل 956ت،  أبريل  2ت  مواليد 

رقم   الوطنية  التعريف  بطاقة  على   
2ت667تA، املقيمة برياض األندلس 
5ت حي رياض  2 شقة  ت مبنى  قرطبة 
من  اإلاله  عبد  لحلو  والحيد  الرااط 
5ت  مواليد   من  مغراية،  جنحية 
بطاقة  على  حاصل  955ت،  أكتوار 
 ،B 638536 الوطنية رقم   التعريف 
7ت  رقم  غازي  بن  شارع  املقيم 

كاليفورنيا، الدار البيضاء.
ت  رقم  من   : الرئي�ضي  املركز  نقل 
أكدال  الرومي  ضاية  زنقة   25 عمارة 
الرااط إلى 3ت أ شارع أبو جعد الطابق 

الثالث، شقة 8 ححان الرااط.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
يوم بالرااط  التجارية   املحكمة 

 3ت أكتوار ت202 محت رقم 9626.
6 P

STE  YA SUSHI
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 600.000 درهم
 PTT مقرها االجتماعي :  القحيم
املحل رقم 5 حي النهضة ت الرااط 
السجل التجاري رقم : 37885ت 

الرااط
نقل املركز الرئي�ضي وتغييف اسم 

الشركة
غيف  العام  الجمع  ملداوالت  مبعا 
ت202، و30  يناير  تت  بتاريخ  العادي 
 STE YA SUSHI لشركة  ت202  ماي 

SARL AU، مقرر ما يلي :
مقاطع   : من  الرئي�ضي  املركز  نقل 
رقم  مزكا  جبل  وشارع  االطلس  شارع 

39 أكدال الرااط
5 حي  PTT املحل رقم  الى القحيم 
التجاري  السجل  الرااط  ت  النهضة 

رقم : 37885ت الرااط.
 YA من   الشركة  اسم  تغييف 

.YASO SUSHI الى SUSHI
لدى  القانوني  االيداع  مم  وقد 
يوم بالرااط  التجارية   املحكمة 

 ت2 أبريل ت202.
7 P



23307 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

 STE  BELOUT SERVICES
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : 53 شارع جبل 

مازكا الطابق 5 أكدال الرااط

السجل التجاري رقم : تت5ت5ت 

الرااط

نقل املركز الرئي�ضي
 وممديد الهدف االجتماعي

غيف  العام  الجمع  ملداوالت  مبعا 

ت202،   أبريل   26 بتاريخ  العادي 

  STE BELOUT SERVICES لشركة 

SARL AU، مقرر ما يلي :

نقل املركز الرئي�ضي من :

عمارة 30 شقة رقم 8 شارع موالي 

احمد لوكيلي ححان الرااط.

 5 الطابق  مازكا  53 شارع جبل  الى 

أكدال الرااط

شراء   : االجتماعي  الهدف  ممديد 

املحتلزمات  او  املواد  جميع  وايع 

التوصيل  الخدمات،  دمات  أو 

 دمات الصيانة واإلصالح.

لدى  القانوني  االيداع  مم  وقد 

يوم  بالرااط  التجارية   املحكمة 

7 يوليو ت202، محت رقم 6573.

8 P

STE   LABH PRIMEUR
 SARL

شركة ذات محؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : رقم 38 بلوك 5 
أكدال 2 ايت ملول

على اثر مداوالتها بتاريخ 26 أكتوار 

غيف  العامة  الجمعية  قررت  ت202، 

 LABH PRIMEUR لشركة  العادية 

SARL  ما يلي :

بعد  املصفي  مقرير  اعتماد 

الفحص.

الودية  التصفية  اقفال  اعالن 

للشركة.

ابراء ذمة املصفي.

الصالحيات  املصفي  مخويل 

اال يفة  االجراءات  النجاز  الضرورية 

النامجة عن اقفال التصفية الودية.

بكتابة  القانوني  االيداع  انجز 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2ت  بتاريخ  تت25  رقم  محت  بانزكان 

نوناف ت202.

على  التشطيب   طلب  سيودع 

5637ت بكتابة  السجل التجاري رقم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

وملحق به  الوثائق املتعلقة بالتصفية.

9 P

STE SOCOPU

SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ذات  شركة   ،  SOCOPU ملحاهمي 

البالغ راسمالها  املحؤولية املحدودة، 

مقرها  والكائن  درهم  00.000ت 

رقم  الخيمة  راس  بشارع  االجتماعي 

78ت العيون، مقرر ما يلي :

عيد  حصص  مجموع  مفويت 

لفائدة  حصة   500 بيفا  اللطيف 

ححن وقحو.

رمضان  حصص  مجموع  مفويت 

ححن  لفائدة  حصة   500 محعودي 

وقحو.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة  من 

املحدودة  املحؤولية  ذات  لشركة 

ملحاهم واحد.

للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

700 بلوك ب  : رقم  للعنوان الجديد 

مدينة الوحدة العيون.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  محت  ت202،  نوناف  2ت  بتاريخ 

3568/ت202.

10 P

GLOBE PRINT

SARL

س.ج : 675تت3

طريق حي الوحدة 6ت30 الهراويين 

الدارالبيضاء

اشعار بالتغييف

5ت  بمقت�ضى قرار الشركاء بتاريخ 

أكتوار ت202 مقرر ما يلي :

طريق  إلى  الشركة  مقر  نقل 

الهراويين  6ت30  الوحدة  حي 

الدارالبيضاء.

القانون  من   5 املادة  محديث 

الدا لي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 5 نوفماف ت202 

محت رقم 799065.

11 P

TMBYS SUCCURSALE 

السجل التجاري بطنجة رقم 

ت55.89

تعيين مدير جديد للفرع

بموجب محضر بتاريخ 5ت سبتماف 

الجماعية  الشركاء  لقرارات  ت202 

 ،TMBYS SAS الفرنحية  للشركة 

بمدينة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

38.950ت.522،  رقم  محت  فيفساي 

بنشقرون  علي  الحيد  تعيين  مقرر 

كمدير جديد لفرع الشركة املتواجد 

جماعة  الفنيدق،  طريق  بطنجة، 

انجرة،  لفا للحيد فيليب جان.

بكتابة ضبط  القانوني  اإلياع  مم   

 9 بتاريخ  بطنجة  التجارية  املحكمة 

نوفمناف ت202 محت رقم 257725.
الرئيس

12 P

 STE. BADRSAFA

PROMOTION
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها : 33.530.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : األمل ت الشطر 

الثاني عمارة رقم 3ت شقة رقم 0ت 

مامحنا ممارة

السجل التجاري رقم 25985ت

العام  الجمع  ملقتضيات  طبقا 

د حماف   25 يوم  املنعقد  اإلستثنائي 

 29 بتاريخ  بالرااط  واملسجل   2020

 DV د حماف ت202 محت رقم  اإليداع

OR :30540, 37674, 10647: مقرر 

ما يلي :

لشركة  اإلجتماعي  املقر  محويل 

 STE. BADRSAFA PROMOTION

الشطر  ت  األمل  ب  الكائن   SARL

0ت  رقم  شقة  3ت  رقم  عمارة  الثاني 

مامحنا ممارة إلى امللك املحمى لححن 

هرهورة عماة الصخيفات ممارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أبريل  ت2  بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

ت202 محت رقم 5573.

13 P

 HMMIDOUCHE شركة

PEINTURE

ش.م.م
شارع الححن األول رقم 256 املحل 

رقم 2 بلوك الحكوري الناظور

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

مم  ت202  نوفماف   3 ليوم  اإلستثنائي 

ما يلي :

 HMMIDOUCHE شركة  فسخ 

القائم  وتعيين  ش.م.م   PEINTURE

بتصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  0ت  يوم  بالناضور  اإلبتدائية 

ت202 محت رقم 5368.

14 P
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 HMMIDOUCHE شركة 

PEINTURE
شارع الححن األول رقم 256 املحل 

رقم 2 بلوك الحكوري الناظور

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

اإلستثنائي ليوم 3 نوفمناف ت202 مم 

ما يلي :

شركة  مصفية   إنتهاء 

 HMMIDOUCHE PEINTURE

القائم  مهام  وإنهاء  ش.م.م   SARL

بتصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  0ت  يوم  بالناظور  اإلبتدائية 

ت202 محت رقم 5369.

15 P

شركة انفينيمو س.س
ش.م.م

مقر الشركة : 87 زنقة الجامعة 
العراية الناظور

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى   

للقوانين  وطبقا  ت202  نوفماف   5 في 
القانون  وأساسا  العمل  بها  الجاري 

رقم 96-5.

اإلسم : إن الشركة املعنية محمل 

اسم انفينيمو س.س ش.م.م

املوضوع : 

فندق واستضافة.
الجامعة  زنقة   87  : الشركة  مقر 

العراية الناظور.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   80000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجتماعية  حصة  00ت  إلى  مقحم 

بقيمة 00ت درهم لكل واحدة.

الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

الحنة  حددت   : املالية  الحنة 
أول  من  مبتدئ  شهرا  2ت  في  املالية 

كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.

أرااح  مقتطع   : األرااح  محديد 

إلنشاء   %  5 بنحبة  املالية  الحنة 

األموال اإلحتياطية القانونية.

املرابطين  الحيد  عين   : التحييف 
غيف  ملدة  للشركة  محيف  ادريس 

محدودة.
متحمل  الشركة  إن   : التوقيع 
الحيد  موقيع  مجاه  املحؤولية 

املرابطين إدريس.
اإليداع  إن   : القانوني  اإليداع 
ضبط  بمكتب  سجل  القانوني 
بتاريخ  بالناظور  اإلبتدائية  املحكمة 

تت نوفماف ت202 محت 5376.
16 P

شركة اراوسبيتاليتي 
ش.م.م

مقر الشركة : 87 زنقة الجامعة 
العراية الناظور

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
للقوانين  وطبقا  ت202  نوفمناف   5 في 
القانون  وأساسا  العمل  بها  الجاري 

رقم 96-5.
اإلسم : إن الشركة املعنية محمل 

اسم اراوسبيتاليتي ش.م.م.
املوضوع : 

مطعم و دمات املطاعم.
الجامعة  زنقة   87  : الشركة  مقر 

العراية الناظور.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   80000.00 مبلغ  في  الشركة 
إجتماعية  حصة  00ت  إلى  مقحم 

بقيمة 00ت درهم لكل واحدة.
الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.
الحنة  حددت   : املالية  الحنة 
أول  من  مبتدئ  شهرا  2ت  في  املالية 
كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.
أرااح  مقتطع   : األرااح  محديد 
إلنشاء   %  5 بنحبة  املالية  الحنة 

األموال اإلحتياطية القانونية.
التحييف : عين الحيد محمد رحال 
غيف  ملدة  للشركة  محيف  امين  محمد 

محدودة.
متحمل  الشركة  إن   : التوقيع 
رحال  محمد  موقيع  مجاه  املحؤولية 

محمد امين.

اإليداع  إن   : القانوني  اإليداع 

ضبط  بمكتب  سجل  القانوني 

بتاريخ  بالناظور  اإلبتدائية  املحكمة 

تت نوفماف ت202 محت رقم  5375.

17 P

IDYALUM شركة

ش.م.م

النجارة وااللومنيوم

أشغال مختلفة

حي موالي اسماعيل ايت اسحاق 

القباب،  نيفرة

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

ت202 مم مأسيس شركة   26 أكتوار 

ذات املحؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :

.IDYALUM : التحمية

محؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

موالي  حي   : اإلجتماعي  املقر 

القباب،  اسحاق  ايت  اسماعيل 

 نيفرة.

الغرض : 

النجارة وااللومنيوم.

أشغال مختلفة.

00.000.00ت  الرأسمال : حدد في 

موزعة  حصة  000ت  إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :

الحيد احيا احيا 000ت حصة.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

غيف  ملدة  وذلك  احيا  احيا  الحيد 

محددة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ بخنيفرة  اإلبتدائية   باملحكمة 

رقم  محت  ت202  نوفمناف   5  

رقم  التجاري  السجل  388/ت202 

ت507.

18 P

 CAFE RESTAURANT شركة
ATLAS ZAYANE

ش.م.م
مقهى، مطعم
أعمال مختلفة

رقم ت2 مجزئة ممومنت 2 شارع 
املحيفة الخضراء امالو اغريان 

 نيفرة
نص التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  مأسيس  مم  ت202  أكتوار   7  
باملواصفات  محدودة  محؤولية  ذات 

التالية :
 CAFE RESTAURANT : التحمية

.ATLAS ZAYANE
محؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
مجزئة  ت2  رقم   : اإلجتماعي  املقر 
الخضراء  املحيفة  شارع   2 ممومنت 

امالو اغريان،  نيفرة.
الغرض : 

مقهى، مطعم
أعمال مختلفة.

00.000.00ت  الرأسمال : حدد في 
موزعة  حصة  000ت  إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
الحيد جواد الناجي 500 حصة.
الحيد زهيف الناجي 500 حصة.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 
الناجي  وزهيف  الناجي  جواد  الحيدان 

وذلك ملدة غيف محددة.
اإليداع  مم  القانوني:  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ بخنيفرة  اإلبتدائية   باملحكمة 
رقم  محت  ت202  نوفمناف   9
رقم  التجاري  السجل  395/ت202 

.5075
19 P

STE. IZAWARN TRAVAUX
SARL AU

حي املحيفة الخضراء ميزي ملعادن 
زنقة مطوان ايت اسحاق القباب 

 نيفرة
غيف  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 
مم  ت202  نوفماف   2 بتاريخ  عادي 

امخاذ القرار التالي :
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القرارت :
إضافة النشاط التالي :

أعمال التشجيف. 
اإليداع  مم  القانوني:  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم  محت  ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل  393/ت202 

9تت3.
20 P

 STE AUTO ECOLE AL
FORSANE SARL

الطابق الحفلي زنقة 3 رقم 5 حي 
فارة ت،  نيفرة

غيف  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 
مم  ت202  نوفماف   2 بتاريخ  عادي 

امخاذ القرار التالي :
القرار ت :

الطابق  من  الشركة  مقر  تغييف   
فارة،  حي   05 زنقة   03 إقامة  األول 
 3 زنقة  الحفلي  الطابق  إلى   نيفرة، 

رقم 5 حي فارة ت،  نيفرة.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 9 
نوفماف ت202 محت رقم 390/ت202، 

السجل التجاري رقم 7ت37.
21 P

GUSTO SERVICES
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 00.000ت dirhams

 Siège social : 5ت Avenue Al
Abtal n° 05 Agdal Rabat

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 2027 سبتماف   27 بتاريخ  االستثنائي 

مم االمفاق على ما يلي :
الحيد  طلب  على  املوافقة  مم 
حصة   500 ببيع  العاظمي  يوسف 
أضياضو،  محمد  الحيد  لفائدة 
00ت درهم للحهم الواحد بعد  بثمن 
بيع  العام على  الجمع  املناقشة وافق 

األسهم.

للحصص  الجديد  التقحيم 
يصبس على الشكل التالي :

000ت  أضياضو  محمد  الحيد 
حصة من فئة 00ت درهم.

فئة  من  حصة  000ت  املجموع 
00ت درهم للحهم الواحد.

مصبس  األسهم  بيع  عملية  نتيجة 
شركة   : للشركة  القانونية  الصفة 
ذات محؤولية محدودة ذات محؤول 

واحد.
من  ت   و   6  ،7 الفصل  تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  تت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 9026تت.
رقم السجل التجاري ت5077ت.

22 P

فريش كوم ش.ذ.م.م
شركة ذات محؤولية محدودة

راسمالها االجتماعي : 600.000.ت 
درهم

املقر االجتماعي : 50 شارع أنفا، الدار 
البيضاء

السجل التجاري 250059
مصفية

الجمع  محضر  بمقت�ضى  مقرر 
 28 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

سبتماف ت202 ما يلي :
إقفال مصفية الشركة ؛

في  الشركة  مصفية  مقر  محديد   
50، شارع أنفا، الدار البيضاء ؛

املصادقة على مقرير املصفى ؛
مم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

ت0ت799.
23 P

HA  AIR MAROC
مأسيس شركة محدودة املحؤولية 

بمحاهم واحد
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
ت202 وضع  يونيو   7 بتاريخ  البيضاء 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 
املحؤولية بمحاهم واحد لها املميزات 

التالية :

.HA AIR MAROC  : التحمية
الهدف : 

ومصدير  استيفاد  بيع،  شراء، 
ومحتلزمات  واللوازم  املعدات  جميع 

التكييف والتافيد ؛
جميع  موريد   مركيب،  دراسة، 
والصيانة  اإلصالح  التفكيب،  أعمال 

ألجهزة التافيد والتكييف ؛
العزل الحراري والتافيد.

املدة : 99 سنة.
املقر االجتماعي : 0ت زنقة الحرية 
الدار   5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
الرأسمال : 00.000ت درهم.

سعيد  الحيد   : املحاهمون 
الحرشاوي : 000ت حصة.

التحييف : الحيد سعيد الحرشاوي 
محيف وحيد للشركة ملدة غيف محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم  محت  البيضاء  بالدار  التجارية 

785080 بتاريخ 25 يونيو ت202.
24 P

FEEL DIGITAL AGENCY
مأسيس شركة محدودة املحؤولية 

بمحاهم واحد
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
البيضاء بتاريخ 30 يونيو ت202 وضع 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 
املحؤولية بمحاهم واحد لها املميزات 

التالية :
 FEEL DIGITAL   : التحمية 

.AGENCY
الهدف : 

إنشاء مواقع على شبكة االنتفنيت ؛
إعالنية،  محاحات  بيع  شراء، 
ذي  أو  إضافي  نشاط  أي  في  املشاركة 

صلة فيما يتعلق باألنتفنيت.
املدة : 99 سنة.

شارع   56  : االجتماعي  املقر 
الدار  7ت  رقم   5 الطابق  الزرقطوني، 

البيضاء.
الرأسمال : 00.000ت درهم.

علوي  الحيد  دير   : املحاهمون 
مدغري : 000ت حصة.

علوي  الحيد  دير   : التحييف 

مدغري محيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

رقم  محت  البيضاء  بالدار  التجارية 

7ت7875 بتاريخ 9ت يوليو ت202.

25 P

KITCHEN MAKER SARL
مبعا ملقتضيات الجمع العام الغيف 

ت202  سبتماف  0ت  بتاريخ  العادي 

ممت املوافقة على :

وقف نشاط الشركة ؛

باملقر  التصفية  مقر  محديد 

الرئي�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت   

2ت8000.

26 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

SARL AU

شركة محدودة املحؤولية ذات شريك وحيد

مقر الشركة : الدار البيضاء 28 طريق الوازيس 

زوريخ سنتف بالطو ب 53 الطابق الرابع

MERCIER CONSULTING
SARL

شركة محدودة املحؤولية
رأسمالها : 0.000ت درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء محج 

لال الياقوت رقم 39 الطابق الخامس 

الشقة »د«

س ت الدار البيضاء رقم 257705

ت.ج رقم 50555672

ت م للمقاولة 000080ت205ت5ت00

حل الشركة قبل األوان

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ت202 قامت  0ت سبتماف  في  البيضاء 

 MERCIER CONSULTING الشركة 

الكائن  املحؤولية  محدودة  شركة 

البيضاء  بالدار  االجتماعي  مقرها 

الخامس  الطابق  الياقوت  لال  محج 

الشقة »د« بما يلي :
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حل الشركة قبل األوان ابتداء من 

مصفية  وافتتاح  التاريخ  هذا  نفس 

حبية.

نهاية مهام املحيفة الحيدة مونيك 

إليزا ميفسيي.

تعيين الحيدة مونيك إليزا ميفسيي 

بصفة مصفية.

بالدار  التصفية  مقر  محديد 

الطابق  الياقوت  لال  محج  البيضاء 

الخامس الشقة »د«.

بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  مم 

في  البيضاء  الدار  بمحكمة  الضبط 

29 أكتوار ت202 محت رقم 95ت798.
عن موجز وايان

املصفية : مونيك إليزا ميفسيي

27 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

SARL AU

شركة محدودة املحؤولية

مقر الشركة : الدار البيضاء 28 طريق الوازيس 

زوريخ سنتف بالطو ب 53 الطابق الرابع

SEG LOGISTICS
SARL AU

 شركة محدودة املحؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 80.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء عمارة 

 BUSINESS CENTER YASMINA

الطابق األول الشقة 5

س ت الدار البيضاء رقم ت22022

ت.ج رقم 687898ت

ت م للمقاولة 65588000066ت000

تعديالت مختلفة للنظام األسا�ضي

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
قرر  ت202  سبتماف  5ت  في  البيضاء 

املحماة  للشركة  الوحيد  الشريك 

محدودة  شركة   SEG LOGISTICS

املحؤولية ذات شريك وحيد ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

0.000ت  من  لرفعه  درهم   535.000

درهم إلى 555.000 درهم.

بمبلغ  الشركة  رأسمال  مخفيض 

لغاية  باملقاصة  درهم   555.000

سداد املطلوب مع الخحائر الحابقة.

كل  إلى  الشركة  غرض  ممديد 

النقل،  التصدير،  االستيفاد،  عملية 

مركز  وفي  التكرير  مادة  في  استفداد 

املنتجات  وموزيع  التخزين  تعبئة 

البتفولية.

الدار  إلى  الشركة  مقر  نقل 

 BUSINESS CENTER البيضاء عمارة

YASMINA الطابق األول الشقة 5.

الذي  مجاري  شعار  اعتماد 

.TOP PETROL سيصبس

بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 80.000 إلى  لرفعه  درهم   80.000

حصة   800 إحداث  بواسطة  درهم 

من  اسمية  بقيمة  للشركة  مابعة 

الواجب  حصة  لكل  درهم  00ت  فئة 

نقدا  دفعها  والواجب  اكتتابها 

في  املذكور   املبلغ  دفع  بواسطة 

الححابات البنكية للشركة ؛

قبول بصفة شريك جديد، الحيد 

عادل الهراس Adil El Harras مغربي، 

مزداد في 2ت أكتوار 977ت ببني أوكيل  

بالدار  والحاكن  صالح،  بن  الفقيه 

البيضاء زنقة ال صاون رقم 30 بولو، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم  IB 59960 ؛

التحييف،  في  شريك  بصفة  تعيين 

أن  ومعاينة  الهراس  عادل  الحيد 

في  شريكين  قبل  من  محيفة  الشركة 

التحييف ملدة غيف محدودة ؛

الجديد  األسا�ضي  النظام  اعتماد 

القرارات  االعتبار  بعين  يأ ذ  الذي 

املتخذة والوضعية الجديدة للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  مم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

محت  ت202  أكتوار  ت2  في  البيضاء 

رقم 797237.
عن موجز وايان

اإلدارة املحيفة

سعيد الغنيمي

28 P

MOOGLY’S
SARL AU

مأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إيداع  مم  ت202  أكتوار   25
املحؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
الوحيد ذات  الشريك  املحدودة ذات 

املميزات التالية  :
التحمية : 

.MOOGLY’S SARL AU 
الهدف : الغرض من الشركة هو :

وصالة  وكافيه  مطعم  تشغيل 
الخارجية  الطلبات  و دمة  شاي 

والتوصيل،
وممثيل  ومصدير  واستيفاد  مجارة 
واملعدات  واملواد  املنتجات  جميع 

بشكل عام ؛
جميع الخدمات ؛

ومصدير  واستيفاد  وايع  شراء 
املتعلقة  واألشياء  املنتجات  جميع 

بغرض الشركة ؛
جميع  محقيق  أعم  وبشكل 
واالستيفاد  التجارية  العمليات 
واملالي  والعقاري  الصناعي  والتصدير 
كليا مباشر  غيف  أو  مباشر    بشكل 
النهوض  أهداف  إلحدى  جزئيا  أو   

بتنمية النشاط االجتماعي.
ياسمين  : االجتماعي   املقر 

 3 الطابق األر�ضي مجزئة بارك رقم 7 
املحمدية.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
مأسيحها النهائي.

محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
00ت  إلى  مقحم  درهم  0.000ت  في 
00ت درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة.
الحنة االجتماعية : مبتدئ الحنة 
في  يناير ومنتهي  االجتماعية من فامس 

ت3 د حماف.
أمال  الحيدة  تعيين  مم   : التحييف 

شرقاوي محيفة للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ  باملحمدية 

محت رقم 29265.
29 P

SOCIETE ELECTRO - HMIDA
رأسمالها : 00.000ت درهم

شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : رقم 575 شارع 
الححن ت مجزئة مادارت الخميحات

محضر مصفية محبقة للشركة
مصحح  عام  محضر  بموجب 
مم  ت202  ماي   7 بتاريخ  اإلمضاء 
املحبقة  التصفية  على  االمفاق 
 SOCIETE ELECTRO - لشركة 
االجتماعي  بمقرها  وذلك   HMIDA
ت  الححن  شارع   575 برقم  املوجود 

مجزئة مادارت الخميحات.
للشركة  محبقة  مصفية  ممت 
محت إشراف الحيد البكري احميدة 

بصفته رئيس الشركة.
مم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بالخميحات االبتدائية   باملحكمة 
محت رقم 90ت بتاريخ تت ماي ت202.
30 P

AZDOU
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة 
رأسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مجزئة سعيد 
حجي رقم 330 طريق القنيطرة سال

السجل التجاري بحال رقم ت36
مصفية شركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 3 في  مؤرخ  للشركاء  االستثنائي 
الرااط  في  ت202 واملسجل  أغحطس 
مقرر ت202  أغحطس  0ت   بتاريخ 

ما يلي :
املصفي  وإبراء  التصفية  إغالق 
الحنوي  التقرير  على  املوافقة  بعد 
والححابات املقدمة من قبل املصفي 

الحيد أزدو الححن.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بحال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202  أكتوار  8ت  بتاريخ 

37665 و 959.
31 P
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شركة برانترز
ش.م.م 

ذات شريك وحيد

9ت8، بلوك 23، حي الحالم، سال

العام  الجمع  ملحضر  مبعا 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائي 

في  املسجلة  ت202،  نوفماف  فامس 

ت202، مقرر  3 نوفماف  الرااط بتاريخ 

ما يلي :

»برانتفز«  الشركة  االنحالل 

ش.م.م ذات ش.و.

يونس  بورمضان  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

9ت8،   : في  التصفية  مقر  مثبيت 

بلوك 23، حي الحالم، سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بحال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت  بتاريخ 

.37785

32 P

FLINCO
تغييف املقر االجتماعي للشركة

مراجعة النظام األسا�ضي للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

ذات  شركة   FLINCO لشركة 

واحد  بشريك  محدودة  محؤولية 

مقرر  ت202  يونيو  5ت  بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تغييف 

رقم  عمارة  ب  ف  املحيفة  مجزئة  من 

29 شقة رقم 2ت الطابق 2 املحمدية 

إلى عمارة رقم 28 شقة رقم 7ت إقامة 

جنان النهضة حي النهضة ت الرااط.

مراجعة النظام األسا�ضي للشركة.

تعديل املادة 5 من هذا النظام.

القانوني للشركة لدى  مم اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

محت  ت202  أكتوار   28 يوم  بالرااط 

رقم 8587تت.
مقتطف بمثابة إعالن

33 P

STE ASSMAA SECURITE
SARL AU

RC : 3850ت

مأسيس شركة
أكتوار   7 بتاريخ  بالعيون  مم 

املحؤولية  ذات  شركة  إنشاء  ت202 

بالخصائص  بشريك وحيد  املحدودة 

التالية :

 ASSMAA شركة   : التحمية 

SECURITE

النشاط : الحراسة.

زنقة  الفتس  حي   : االجتماعي  املقر 

55 العيون.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

درهم  00.000ت   : املال  رأس 

موزعة  حصة  000ت  على  مقحمة 

كالتالي :

000ت   : شتوكي  سليمان  الحيد 

حصة.

التحييف : مم تعيين الحيد سليمان 

شتوكي كمحيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة. 

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  محت  ت202  أكتوار   7 بتاريخ 

38ت3/ت202.

 34 P

STE WALIEDDINE FOOD

SARL AU
رأسمالها : 00.000ت درهم

Y مقرها : مدينة 25 مارس بلوك
رقم 52ت العيون

تعديل قانوني
الوحيد  الشريك  لقرار  طبقا 

ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ  االستثنائي 

ممت املصادقة على ما يلي :

محويل املقر االجتماعي إلى العنوان 
6 حي بئف  3 زنقة  ت بلوك  التالي : رقم 

انزران C68 ميكوين أكادير.

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  محت  ت202  نوفماف  2ت  بتاريخ 

3572/ت202.

 35 P

ROLAND BERGER

SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة

لشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 00.000ت 

درهم

املقر االجتماعي : برج CFC - التجزئة 

57، الطابق 5ت، كازا أنفا

الحي الححني، الدار البيضاء

س.ت. : ت9255ت الدار البيضاء

استقالة محيف وتعيين محيف جديد
تعديل القانون األسا�ضي للشركة

أكتوار   8 بتاريخ  قرار  بمقت�ضى 

ت202، الشريك الوحيد للشركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدودة  املحؤولية 

رولون بيفجي، قرر ما يلي :

من  لحلو  مهدي  الحيد  استقالة 

أمين  الحيد  وتعيين  كمحيف  مهامه 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  مازي، 

BE757235 الحاكن بالدار البيضاء، 

الجنوب،  إقامة  أبريل،   9 شارع  6ت، 

حي النخيل، كمحيف جديد بالشراكة 

مع الحيد لوران بن عروس.

قانون  من  2ت  الفصل  تعديل 

 - »املحيفين  ب  املتعلق  الشركة 

الحلطة«.

للشركة  األسا�ضي  القانون  تعديل 

ومبني نص جديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 5 نوفماف ت202 محت 

الرقم 798983.
للخالصة والبيان

 التحييف

36 P

مكتب األستاذ محمد الحو�ضي صدوق

موثق

62، شارع محمد الخامس، إقامة بدر

الطابق الثاني، فاس

الهامف : 8ت/05.35.95.28.97

LA SOCIETE SH2
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

عادي  غيف  بشكل  املجتمع  العادي 

بتاريخ ش.م.م   SH2  لشركة 

سبتماف   29 و  و28  أغحطس  6ت 

محمد  األستاذ  ملقاه  والذي  ت202 

حيث  بفاس  موثق  صدوق  الحو�ضي 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

املرحوم  شريك  وفاة  معاينة 

امحمد مجاف.

مقحيم حصصه بين ورثته.

بتاريخ موثيقي  عقد   بمقت�ضى 

ت202  سبتماف  و28  أغحطس  6ت 

والذي ملقاه األستاذ محمد الحو�ضي 

مفويت  مم  بفاس،  موثق  صدوق 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   7500

 SH2 لشركة  الواحدة  للحصة 

جوهرة  الحيدة  طرف  من  ش.م.م. 

الغري�ضي والحيد ياسين مجاف والحيد 

هشام مجاف والحيد طه مجاف والحيد 

الحيد  لفائدة  مجاف  انس  محمد 

والحيد  ححني  الحعودي  ادريس 

مريم  والحيدة  الواسطي  سميف 

بنمخلوف بالتحاوي فيما بينهم.

بمقت�ضى محضر الجمع العام غيف 

بتاريخ ش.م.م   SH2 لشركة   العادي 

سبتماف  و29  و28  أغحطس  6ت 

محمد  األستاذ  ملقاه  والذي  ت202 

حيث  بفاس  موثق  صدوق  الحو�ضي 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

املصادقة على مفويت الحصص.

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بفاس التجارية  املحكمة   ضبط 

25 أكتوار ت202، محت رقم 5685.
بمثابة مقتطف وايان

األستاذ محمد الحو�ضي صدوق

37 P
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NEW AGRI PROJECT

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

رأسمالها : 0.000ت درهم

مقرها االجتماعي : قصر ماوريرت

مدغرة الرشيدية

مأسيس
موقيع  اص  ذي  عقد  بموجب 

وضع  مم  ت202  أكتوار   26 بتاريخ 

ذات  للشركة  األسا�ضي  القانون 

املميزات التالية :

 NEW AGRI PROJECT : التحمية

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

الهدف : 

مركيب  وأشغال  بناء  مقاول 

معدات الري.

تشييد  أو  مختلفة  أشغال  مقاول 

متنوع.

التجارة بصفة عامة.

ميطاف  قصر   : االجتماعي  املقر 

مدغرة الرشيدية.

ماريخ  99 سنة انطالقا من   : املدة 

مأسيحها النهائي.

مقحم  درهم  0.000ت   : رأسمالها 

إلى 00ت حصة كل واحدة بقيمة 00ت 

درهم محررة نقدا لفائدة :

الحيد الحداد ادريس 00ت حصة.

الحيد  عين   : والتحييف  اإلدارة 

ملدة  للشركة  محيف  ادريس  الحداد 

القرارات  جميع  في  محدودة  غيف 

والتوقيعات.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

الحنة  أرااح  موزيع صافي   : األرااح 

بعد االقتطاعات القانونية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

الرشيدية محت رقم السجل التجاري 

5393ت بتاريخ 8 نوفماف ت202.

38 P

 STE ADVANCED AIR
SUPPORT

AAS SARLAU
مم بتاريخ 25 يناير 9ت20 اجتماع 
النقط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

التالية :
 AAS - ADVANCED AIR شركة 
التي  حصة  000ت  مبيع   SUPPORT
 STE ADVANCED ممتلكها في شركة 
 AIR SUPPORT - AAS SARLAU
من  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
0.000ت  برأسمال  وحيد  شريك 
درهما بمبلغ 0686.تت درهما  منفيذا 
لحكم محكمة باريس التجارية بتاريخ 
التوجيه  سياق  في  8ت20  يونيو   27
 STE ADVANCED القضائي( لشركة
 AIR SUPPORT INTERNATIONAL
 RCS Bobigny لدى  املسجلة 
الكائنة  280705ت85  رقم  محت 
 AVENUE DE L’EUROPE في 
 BATIMENT H5 93350 LE
طرف  من  املمثلة   BOURGET
جنحية  من  فرانك  روماند  الحيد 
RUE DE LAتت  في  والكائن  فرنحية 
FONTAINE 95850 Mareil-en-

.France
 ADVANCED AIR شركة  متولى 
 SUPPORT INTERNATIONAL
جميع  منفصل  عقد  بموجب 
الجاري  والححاب  املحتحقات 
 ADVANCED اململوك من قبل شركة
شركة  في   AIR SUPPORT - AAS
 ADVANCED AIR SUPPORT
بمبلغ  INTERNATIONAL  املغرب( 

0686.تت درهما.
الجديد  التوزيع  يصبس  وهكذا 

لرأس املال على النحو التالي :
 ADVANCED AIR شركة 
ب   SUPPORT INTERNATIONAL

000ت حصة 0.000ت درهم.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
يوم مراكش  في  التجارية   املحكمة 
29 أكتوار ت202 محت رقم 28952ت.
39 P

 STE ADVANCED AIR
SUPPORT

AAS SARLAU
8ت20  د حماف  فامس  بتاريخ  مم 
بموجبه  استثنائي حدد  عام  اجتماع 

النقط التالية :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة الكائن 
 BELLE فيال   3 رقم  باملكتب  سابقا 
مومرت  ابن  زنقة   VUE FRAISSARD
 : الجديد  العنوان  إلى  مراكش  كليز 
 2 ياسمين  مجزئة  ت2  رقم   2 املكتب 

امللحق ازدهار مراكش.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
يوم مراكش  في  التجارية   املحكمة 
5 نوفماف ت202 محت رقم 29200ت.
40 P

شركة هلتو امبور
ش.م.م  ش.و(

دوار اولد علي احمد لهدارة
الناضور

مأسيس شركة
بتاريخ  موقع  عقد  بمحضر 
شركة  مأسحت  ت202  أكتوار  8ت 
وحيد  بشريك  املحؤولية  محدودة 

ذات األوصاف التالية :
»هلتو  شركة   : الكامل  االسم 

امبور« ش.م.م  ش.و(.
املهنة : استيفاد في أجزاء الحيارات.
علي  اولد  دوار   : الرئي�ضي  املقر 

احمد لهدارة الناضور.
املدة : 99 سنة من ماريخ مأسيحها.
رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 
مقحم على 000ت سهم ب قيمة 00ت 

درهم للحهم.
املحاهمين :

الخليفي حمزة 000ت سهم.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الخليفي حمزة 6تت678س.
: مم اإليداع لدى سكرميف  اإليداع 
بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مكتب 
الناضور بتاريخ 9 نوفماف ت202 محت 

رقم 5353.
41 P

شركة أغرو لورا
شركة ذات محؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رأسمال الشركة : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : 23 زنقة عبدة

حي املطار الرااط
رقم السجل التجاري 55833ت
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   23
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : القانوني  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
مكتب  بإيجاز  الشركة  غرض 
 : االجتماعي  املقر  الدراسات.عنوان 

23 زنقة عبدة حي املطار الرااط.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت   : مبلغ رأسمال الشركة 
الوحيد  الشريك  ملكية  في  درهم، 

شركة أغرو كونحيبت.
نوفل  الحيد   : الشركة  محيف 

لطفي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  0ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 0358ت.
42 P

STE 2ERGC
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
26 أكتوار ت202 مم مأسيس ش.م.م.

.2ERGC : االسم التجاري
املقر االجتماعي : 55 شارع فرنحا 

شقة رقم 8 أكدال الرااط.
النشاط :

البناء وأعمال متنوعة.
الكهرااء الصناعية.

الكهرااء  شبكات  أعمال 
واالمصاالت.
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 دمات متنوعة للمقاوالت.

االستيفاد والتصدير.

املركبات  جميع  وإيجار  اقتناء 

لنقل األفراد أو البضائع.
00.000ت   : الشركة  رأسمال 

درهم، مقحم إلى حصتين لفائدة :

سيهام  سيدي  أيت  الحيدة 

50.000 درهم.

 50.000 الحيد املنصوري ياسين 

درهم.

سيدي  أيت  الحيدة   : املحيفة 

سيهام.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ 

ت5582ت.

43 P

تأمينات الر�ضى
ش.ذ.م.م

رأسمالها : 20.000 درهم

املقر الرئي�ضي : رقم 55ت، قطاع د

الطابق الثاني، القواس، حي  عقوب 

املنصور، الرااط

مفويت حصص
تعيين محيف

محيين القانون األسا�ضي للشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الشركاء،  قرر  ت202،  أكتوار   5

واملكونة  حصة،   200 لتفويت  مبعا 

أعاله،  املذكورة  الشركة  لرأسمال 

حورية  غماري  الحيدة  بحوزة  والتي 

والحيدة  سفيان  الخطيب  والحيد 

إلى  وقبوله،  سامية،  الخطيب 

الشركة املحماة »هامبورغ مانهايمر« 

الحيد  طرف  من  املمثلة  ش.ذ.م.م 

الزواوي أشرف، ما يلي :

املصادقة على التفويت املذكور.

تعيين محيف جديد.

ومحيين  القانوني  الشكل  تغييف 

القانون األسا�ضي للشركة، وذلك إثر 

بعض  على  أد لت  التي  التعديالت 

بنوده كالتالي :

مم تغييف البندين رقم 6 و7 :
ممتلك الشركة املحماة »هامبورغ 
مانهايمر« ش.ذ.م.م املمثلة من طرف 
من   %100 أشرف  الزواوي  الحيد 
»مأمينات  املحماة  الشركة  رأسمال 

الر�ضى«.
الذي  5ت  رقم  البند  تغييف  مم 

أصبس البند رقم 2ت :
التحييف : أسند ملدة غيف محدودة 
والحيدة  أشرف  الزواوي  للحيد 

غماري حورية كالتالي :
ممثلة  حورية  غماري  الحيدة 

محؤولة.
محيف،  أشرف  الزواوي  الحيد 
بجميع  الشركة  يلزم  وحيدا  إمضاؤه 

التعهدات.
وبعدما أصبحت الشركة املحماة 
املالك  مانهايمر« ش.ذ.م.م  »هامبورغ 
املحماة  الشركة  لرأسمال  الوحيد 
مقرر  ش.ذ.م.م  الر�ضى«  »مأمينات 
األ يفة  لهذه  القانوني  الشكل  تغييف 

لتصبس ش.ذ.م.م بشريك وحيد.
والنهائي  التام  اإلبراء  منس  مم  كما 
املدة  كل  على  غماري حورية  للحيدة 

التي قضتها في تحييف الشركة.
بمكتب  مم  القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202  نوفماف  5ت  بتاريخ 

ت0ت9تت.
للبيان واالستخالص

44 P

 بيف محاسب

أد الشركاء

2ت5، شارع بوركون، الدار البيضاء

MUTANDIS PALMERAIE
شركة محدودة املحؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00ت.389.ت5

مقرها االجتماعي : 5/7 زنقة ابن 
طفيل الدار البيضاء

السجل التجاري ت22968
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
املنعقد بتاريخ 20 سبتماف ت202، مم 

امخاذ القرارات التالية :

حل ومصفية الشركة وديا.
دويري  عادل  الحيد  مهام  إنهاء 

كمحيف للشركة.
دويري  عادل  الحيد  تعيين 
مهامه  ومحديد  للشركة  كمصفي 

وصالحيامه.
الشركة  مصفية  مقر  محديد 
في  الشركة  وثائق  حفظ  ومكان 
7/5 زنقة ابن طفيل   : التالي  العنوان 

الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
ت202  نوفماف  2ت  بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 59ت800.
من أجل املحتخرج واإلشارة

التحييف

45 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

LAHDIRI DESIGN
SARL.AU

مأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
مأسيس  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
محدودة   محؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.
 LAHDIRI  : االجتماعي  اللقب 

DESIGN SARL.AU
الشريك واملحاهم :

ب.و.ط  لهديري،  لبنى  الحيدة 
تA65060 ب 000ت سهم.

املحيفة الوحيدة : لبنى لهديري.
رأس املال : 00.000ت درهم.

النشاط :
جميع األنواع التجارية.

منظيم الحفالت.
أشغال مختلفة.
املدة : 99 سنة.

براهيم  شارع   56 رقم   : العنوان 
 2 رقم  الطابق   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرااط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف   9 بتاريخ  بالرااط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  محت  ت202 

ت5578ت.
للبيان

46 P

BL TRAVAUX شركة
ش م م ش و

وضع  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الوحيد  الشريك  محدودة  محؤولية 

بالخصائص التالية :

التحمية : BL TRAVAUX ش.م.م 

ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املحيف : املنصوري ابراهيم.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

املنصوري ابراهيم 000ت حصة.

ساحة  ت2   : االجتماعي  العنوان 

 8 شقة  ت2  عمارة  الصديق  بكر  أبو 

أكدال الرااط.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير ومنتهي في ت3 د حماف.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  مم 

بتاريخ  9095تت  رقم  محت  بالرااط 
التجاري  السجل  ت202  نوفماف  5ت 

رقم ت5593ت.

47 P

STE SOLIL
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 

شارع محمد لوكيلي ححان الرااط

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

املصادقة  ممت  ت202  أكتوار  5ت 

ذات  للشركة  األسا�ضي  القانون  على 

وحيد  بشريك  املحدودة  املحؤولية 

ذات الخصائص التالية :

SOLIL : التحمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.
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الهدف : 

محلل،  إعالميات  برمجة، 

مصمم(.

أعمال مختلفة وأشغال البناء.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

أو  مباشرة  بصفة  املرمبطة  التجارية 

غيف مباشرة بنشاط الشركة.

30 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 

8 شارع محمد لوكيلي ححان الرااط.
رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 

فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

 FADILI MOHAMED  : التحييف 

ملدة غيف محدودة.

وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 

نوفماف  تت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  محت  ت202 

55853ت.

48 P

SOCIETE NEGORAFA
SARL

AU CAPITAL DE 00.000ت DHS

 N°50 LOTISSEMENT TINMEL

AIT MELLOUL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

مأسيس شركة  مم  ت202  نوفماف  2ت 

باملميزات  محدودة  محؤولية  ذات 

التالية :

 NEGORAFA شركة   : التحمية 

ش.م.م.
مجزئة   50 رقم   : االجتماعي  املقر 

منمل ايت ملول.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

فئة  من  حصة  000ت  على  مقحمة 

00ت درهم.

الهدف : أعمال البناء.

ايت  فيصل  الحيد   : الشركاء 

موماد والحيد رشيد الديبي.

املدة : 99 سنة.

التحييف : تحييف الشركة حاليا من 

طرف :

رقم  موماد  ايت  فيصل  الحيد 
 JM57806 الوطنية  التعريف  بطاقة 
ايت  منمل  مجزئة   50 برقم  الحاكن 

ملول.
بطاقة  رقم  الديبي  رشيد  والحيد 
 JB369677 الوطنية  التعريف 
قصبة   2 بلوك  03ت  برقم  الحاكن 

الطاهر الخطارات ايت ملول.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  2ت  بتاريخ  انزكان  االبتدائية 
السجل  0ت25  رقم  محت  ت202 

التجاري 25755.
49 P

 SOCIETE FARRAH
CLEANING COMPANY

SARL AU
AU CAPITAL DE 00.000ت DHS

 HAY SALAM RUE 59 NR ت76ت
DAKHLA

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
مأسيس شركة  مم  ت202  أكتوار   28
شريك  ذات  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :
 FARRAH شركة   : التحمية 
ش.م.م.   CLEANING COMPANY

ذات شريك وحيد.
املقر االجتماعي : حي الحالم زنقة 

59 رقم ت76ت الدا لة.
درهم  00.000ت   : الرأسمال 
فئة  من  حصة  000ت  على  مقحمة 

00ت درهم.
الهدف : منظيف املحالت التجارية 

واإلقامات.
مصطفى  الحيد   : الشركاء 

الحراك.
املدة : 99 سنة.

التحييف : تحييف الشركة حاليا من 
طرف :

رقم  الحراك  مصطفى  الحيد 
 ODبطاقة التعريف الوطنية 8385ت
رقم   59 زنقة  الحالم  حي  الحاكن 

ت76ت الدا لة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالدا لة بتاريخ 0ت نوفماف 
السجل  789ت  رقم  محت  ت202 

التجاري 9729ت.
50 P

STE MARDINIGO
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لشركة  ت202  يونيو   2 في  املؤرخ 
املحؤولية  ذات   MARDINIGO
املحدودة، مقرها االجتماعي : رقم 57 
مول  سليمان  سيدي  الصناعي  الحي 

الكيفان مكناس قد مقرر :
رفع رأسمال الشركة املذكورة من 
 6.500.000 إلى  درهم   2.500.000

درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يوليو  0ت  بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2020 محت رقم 5930 سجل مجاري 

رقم 523ت2.
51 P

SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

STE MARDINIGO
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لشركة  ت202  يونيو  5ت  في  املؤرخ 
املحؤولية  ذات   MARDINIGO
الحي   : االجتماعي  مقرها  املحدودة، 
مول  سليمان  سيدي  الصناعي 

الكيفان قد مقرر :
ملكيتها  تعود  سهم   7800 بيع 
الهام،  مرشان  عزيز،  كريعي  للحيد 
إلى الحيد الخد �ضي مححن وانحمو 

ملياء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  5ت  بتاريخ  بمكناس  التجارية 
ت202 محت رقم ت593 سجل مجاري 

رقم 523ت2.
52 P

STE BUILD4S21
SARL AU

رقم السجل التجاري : ت5573ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
وضع مم  ت202  أغحطس   2 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة   
املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
الهدف : 

متنوعة  إنشاءات  أو  أعمال 
 مقاول(.
مجارة.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
شارع موالي أحمد الوكيلي، ححان، 

الرااط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 500.000 درهم.
غيف  ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

.AJJA HICHAM محدودة من طرف
بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

8857تت.
53 P

SOCIETE GOVERNAY-IT
SARL AU

رقم 56 شارع الزرقطوني الطابق 2 
الشقة رقم 6 الدار البيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
ت202  ماي  0ت  بتاريخ  العادي  غيف 

لشركة »كفيفنايت« :
لشركة  املحبق  الحل  مم 
نعيمة  الحيدة  وتعيين  »كفيفنايت« 
بمقرها  للشركة  كمصفية  صبار 
الزرقطوني  شارع   56 رقم  االجتماعي 
الدار   6 رقم  الشقة   2 الطابق 

البيضاء.
مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

7 يوليو ت202 محت رقم 786033.
54 P

SOCIETE LADI TRALUX
SARL AU

 N°23ت HAY SAADA SIDI ALLA
EL BAHRAOUI

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
غيف العادي بتاريخ 20 سبتماف ت202 

لشركة »لدي مرليكس« :
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مم التصفية النهائية لشركة »لدي 

محؤولية  ذات  شركة  مرليكس« 

محدودة بشريك واحد.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  بالخميحات  االبتدائية 

0ت نوفماف ت202 محت رقم 6ت3ت.

55 P

DACHMIRA TRAVAUX
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

مم  قد  بحال.  ت202  أكتوار  3ت 

الخصائص  محمل  شركة  مأسيس 

التالية :

 DACHMIRA  : التحمية 

TRAVAUX SARL AU

الهدف االجتماعي :

مقاول في األعمال املختلفة للبناء.

ماجر في مواد البناء بالتقحيط.
00.000ت   : الشركة  املال  رأس 

درهم  00ت  حصة  000ت  درهم 

للحصة.

000ت  دشميفة  الحق  عبد  الحيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : 25، شارع األميف 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

الحق  عبد  الحيد   : التحييف 

دشميفة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

أكتوار   28 بتاريخ  بحال  ت3578 

ت202.

56 P

STE IGA FER
SARL

مأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 7 يوليو 

شركة  مأسيس  مقرر  بتمارة  ت202 

بالخصائص  املحؤولية  محدودة 

التالية :

التحمية االجتماعية : إجا فيف.

: دوار والد عقبة  املقر االجتماعي 

عين عتيق ممارة.

الهدف : بيع جميع أنواع الحديد.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

ت3 د حماف من  فامس يناير ومنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

000ت  على  مقحم  درهم  00.000ت 

حصة بقيمة 00ت درهم.

من  محيفة  الشركة   : التحييف 

غيف  املدة  أكنفر  حمزة  الحيد  طرف 

محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

35693ت.

باملحكمة  الطلب  إيداع  مم 

نوفماف  2ت  بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

ت202 محت الرقم 6832.

57 P

 LA MAROCAINE

 D’AMENAGEMENT ET

D’EQUIPEMENT
SARLAU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد  ت202،  سبتماف   28 بتاريخ  سال، 

املحؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة شريك واحد.

 LA MAROCAINE  : التحمية 

 D’AMENAGEMENT ET

D’EQUIPEMENT SARLAU

الهدف االجتماعي :

أعمال مجهيز املباني والتجهيزات.

األشغال  شركة  أعمال  جميع 

العامة والخاصة.

الخشب  نجارة  الحباكة، 

الزجاج  أعمال  الصباغة،  واملعدن، 

واإلطار املعدني.

أعمال التدفئة والتكييف.

تهيئة  والجدران،  األرضيات  طالء 

قنوات الصرف الصحي.

رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 

فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة.

الذهبي اعلي 000ت حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ما عدا  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى 

ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة 

التسجيل.

 5 رقم  األبطال  شارع  5ت   : املقر 

أكدال الرااط.

املحيف : الذهبي اعلي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55739ت.

58 P

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°0ت LOTISSEMENT

SOUNBOULA, 11060, SALE

ARTISAN BOULANGERIE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : مجزئة 

النصر مجموعة 6 عمارة 5 محل 

رقم 8 عامر - 000تت سال

رقم التقييد في السجل 

التجاري 5تت29

مفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ممت  ت202  سبتماف   3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 50 ححني  فيصل  الحيد  مفويت 

حصة اجتماعية من أصل 50 حصة 

بتاريخ  ححني  أسماء  الحيدة  لفائدة 

3 سبتماف ت202.

ححني  فيصل  الحيد  استقالة 

الحيدة  وتعيين  الشركة  تحييف  من 

ملدة  للشركة  محيفة  ححني  أسماء 

غيف محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

ذات  املحؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف   5 بتاريخ  بحال  االبتدائية 

ت202 محت رقم 002ت.
59 P

الشركة العامة للتدبيف واالستشارات
رقم 26، زنقة عبدة، بطانة، سال

الهامف : تت.7ت.33.ت06.6/ت05.37.78.56.3

SOCIETE SALE CLEAN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

بشريك وحيد
السجل التجاري سال رقم 20759

بحال  محرر  عرفي  سند  بمقت�ضى 
في 5 يوليو ت202، مم التالي :

االدري�ضي  الكامل  عبد  الحيد  باع 
املغراية،  الجنحية  ذو  املنياني، 
درهم،  00ت  فئة  من  حصة  000ت 
 SOCIETE شركة  من  حصته  جل 
للحيدة  لفائدة   ،SALE CLEAN
مجموعه  بما  االدري�ضي  املنياني  فامن 
الجنحية  ذو  درهم،  00.000ت 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  املغراية، 

.AEرقم 82656ت
ومم محويل مقر الشركة من زنقة 
الخليل رقم 27 زنقة 2 سانية الرماني 
سدي مو�ضى سال إلى سانية بن داوود 
95 سدي  5 زنقة الححوني رقم  رقم 

مو�ضى سال.
الكامل  عبد  الحيد  استقالة  مم 
كمحيف  مهمته  من  املنياني  االدري�ضي 
املنياني  فامن  الحيدة  وتعيين 

االدري�ضي كمحيفة.
مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بحال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202  أكتوار   28 يوم 
هو  التجاري  السجل  رقم  5ت377. 

.20759
60 P

MED BROUK
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  قد  بتمارة،  ت202  2 نوفماف 
محمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :
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 MED BROUK SARL  : التحمية 

AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

محؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجتماعي :

إنشاءات  أو  متنوعة  أعمال 

 مقاول(.

االستشارات اإلدارية.

رأس املال : 0.000ت درهم مقحمة 

درهم  00ت  فئة  من  حصة  00ت  إلى 

الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :

محمد مافوك 0.000ت درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ما عدا  سنة،  كل  من  د حماف  ت3 

ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة 

التسجيل.

مجزئة  5ت5   : االجتماعي  املقر 

الحمراء، عين أعتيق، ممارة.

املحيف : محمد مافوك.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

35669ت.

61 P

 GROUPE SCOLAIRE LES

 NATIONS MODERNES

PRIVE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  قد  بتمارة،  ت202  أكتوار   7

محمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :

 GROUPE SCOLAIRE : التحمية

 LES NATIONS MODERNES

PRIVE SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

محؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجتماعي :

رئيس  أو  التقاعد  مشرف 

املؤسحة.

درهم  00.000ت   : املال  رأس 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم  00ت 

على الشكل التالي :
محمد الزالتي 00.000ت درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 
النهائي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
ما عدا  سنة،  كل  من  د حماف  ت3 
ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة 

التسجيل.
 2 محيفة   : االجتماعي  املقر 

مجموعة 3 قطعة أ ممارة.
املحيف : عزيز الزالتي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
35505ت.

62 P

رياض إلكترونيك
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها : 300.000 درهم
مقرها االجتماعي : وجدة، 3، مسجد 

عبد هللا بنعمر رقم 627ت
زنقة قوس قزح 2 حي املحتقبل

»رياض  لشركة  العام  الجمع  قرر 
املحؤولية  ذات  شركة  إلكتفونيك«، 

املحدودة ما يلي :
الحل املحبق للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
الضبط باملحكمة التجارية بوجدة في 

2 سبتماف 2008 محت رقم 302ت.
63 P

SJS GARD
SARL AU
مأسيس

عقد  ححب  الشركة  مأسيس  مم 
والتي  ت202  أكتوار  6ت  بتاريخ  عرفي 

محمل الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي : الحراسة.

رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 
مقحمة إلى 000ت حصة بقيمة 00ت 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

الحيد عمر بنحليمة 000ت حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ما عدا  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى 

ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة 

التسجيل.

 5 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

مرس  القادر  إقامة  األول  الطابق 

الخيف ممارة.

التحييف : الحيد عمر بنحليمة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

35679ت بتاريخ تت نوفماف ت202.

64 P

COFRALSI
كوفرال�ضي

شركة محدودة املحؤولية

مقرها االجتماعي : 56-55، زنقة 

الفرات، إقامة سناء، الطابق الرابع

مكتب ت3، املعاريف، الدار البيضاء
رأسمالها : 25.502.500 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء
رقم 53ت73ت

رفع رأس املال االجتماعي
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�ضى 

بمقر  املحرر  االستثنائي  العام 

بتاريخ البيضاء  بالدار   الشركة 

25 سبتماف ت202 مقرر ما يلي :
دمج  طريق  عن  املال  رأس  زيادة 

الديون املحتحقة الدفع على الشركة 

 COFFRAGE الشريك  لصالح 

ALISPLY DU MAROC, SARL بمبلغ 

25.302.500 درهم وذلك برفعه من 

 25.502.500 إلى  درهم  00.000ت 

درهم.

ج  انكوفرادوس  الشركة  منازل 

 ENCOFRADOS J. ALSINA, الحينا

لزيادة  األفضلية  في  حقها  عن   S.A
رأس املال.

من  النهائي  االنتهاء  على  املصادقة 

الزيادة في رأس املال.

و8   7  ،6 للمواد  املوازي  التعديل 

من النظام األسا�ضي.

منقيس القوانين األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 799725.
للخالصة والبيان

املحيف

65 P

VIABREA
فيابريا

شركة محدودة املحؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : مجزئة 857

املنطقة الصناعية املجد

الطابق الثاني 2، طنجة

رأسمالها : 0.000ت درهم

السجل التجاري : طنجة

رقم 89503

 قفل التصفية
بمقت�ضى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة 

بتاريخ 23 يونيو ت202 مقرر ما يلي :

وححابات  مقرير  على  املصادقة 

التصفية.

التصفية  ححابات  مراجعة 

والتصويت على موزيع التحوية نهائية.

ذمة  وإبراء  التصفية  إغالق 

كارسيا  روز  انطوني  الحيد  املصفي 

ANTONI RUIZ GARCIA وإنهاء كل 

مهامه.

التشطيب النهائي على الشركة من 

السجل التجاري لطنجة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

لطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

.257599
للخالصة والبيان

املحيف

66 P
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SOLAMTA
سوالمتا

شركة محدودة املحؤولية
مقرها االجتماعي : روكاد رقم 9 

الحرارين، طنجة
رأسمالها : 5.200.000 درهم

السجل التجاري : طنجة
رقم 63585

 فض رأس املال االجتماعي
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�ضى 
العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 
مقرر  ت202  يوليو  2ت  بتاريخ  بطنجة 

ما يلي :
 فض رأسمال الشركة عن طريق 
استيعاب جزء من الخحائر املتفاكمة 
درهم   5.800.000 بمقدار  وذلك 
0.000.000ت  من  بخفضه  وذلك 

درهم إلى 5.200.000 درهم.
التعديل املوازي للمادة 6 و 7 من 

القوانين األساسية للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

.257567
للخالصة والبيان

املحيف

67 P

STREET RACING
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
نظام  مكوين  مم  ت202  27 أكتوار 
املحؤولية  ذات  لشركة  أسا�ضي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

 صائصها كالتالي :
STREET RACING : التحمية

الهدف : ممارس الشركة األهداف 
التالية :

الجديدة  الحيارات  استيفاد 
واملحتعملة.

االستيفاد والتصدير.
استيفاد معدات اإلسعاف والعتاد.
املغرب  شارع   : االجتماعي  املقر 
أ،  بلوك  كراكشو،  عمارة  العربي، 
اليحار  على  األول  املكتب  ت5،  شقة 

الرااط.

00.000ت   : االجتماعي  املال  رأس 
قيمة  حصة  000ت  إلى  مقحم  درهم 

كل واحدة 00ت درهم.
رشيد  الحيد  تعيين  مم   : التحييف 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الراوية 
كمحيف   A783053 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرااط محت رقم 

السجل التجاري 55923ت.
68 P

ALSOFA SERVICE
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�ضى 
قرر  ت202  6 أكتوار  الرااط  في  حرر 
 ALSOFA للشركة  الوحيد  الشريك 

SERVICE SARL AU ما يلي :
مصفية نهائية.

الحيد  للشركة  املصفي  تعيين 
 الد بن مو�ضى، وكذا مكان التصفية 
في الشقة بالطابق األول الواقع برقم 
املحيط  نابولي  زنقة   95 العمارة   5

الرااط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفماف  5ت  في  9078تت  رقم  محت 

ت202.
69 P

 TECHNIQUE CABLAGE
MAROC

SARL
ميكنيك كابالج ماروك ش.م.م
»TECHNICAM« »ميكنيكام«
شركة ذات محؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 000.000.ت 
درهم

املقر االجتماعي : كمال بارك العمارة 
A رقم ت3، املحمدية

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء محت رقم تت03ت

التعريف الضريبي : 50392870

العام  - بموجب محضر الجمع  ت 
 2 في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

نوفماف ت202 مقرر ما يلي :
وستمائة  أالف  ستة  مفويت 
للحيد  مملوكة  اجتماعية  حصة 
كريحطوف بامريك كلود ريني والحيد 
لفائدة شركة  درين  ألبيف  ريمي  سيفج 

أ س كروب ش.م.
تغييف املقر االجتماعي للشركة من 
23ت، مونيكا بالج املحمدية إلى كمال 

بارك العمارة A رقم ت3، املحمدية.
تعديل املواد 5 و 7 و 8 من النظام 

األسا�ضي.
مبعا  األسا�ضي  النظام  مالءمة 
للتفويت والتغييف املشار إليهما أعاله.
مأكيد مهام املحيف ومدة انتدابه.

2 - مم اإليداع القانوني لدى كتابة 
باملحمدية  ضبط املحكمة االبتدائية 
رقم  محت  ت202  نوفماف  5ت  بتاريخ 

.2375
للمقتطف والبيان
املمثل القانوني

70 P

ALUXAUR
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بافشيد 
في 25 سبتماف ت202، قد مم مأسيس 

.ALUXAUR شركة ذات محؤولية
ومجارة  نجارة   : االجتماعي  الهدف 

األلومنيوم.
000.000.ت   : الشركة  رأسمال 
حصة  0000ت  إلى  مقحمة  درهم 
اجتماعية من فئة 00ت درهم للحصة 
الواحدة موزعة على الشركاء كالتالي :

عزيز الوالي : 2200 حصة.
محمد ابها : 2300 حصة.

كريم مجطيع : 500ت حصة.
شريف الجواهري : 2000 حصة.

محؤولية  ذات  شركة   A5J شركة 
 2000  : وحيد  شريك  ذات  محدودة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 
نوفماف  0ت  وهو  التجاري  السجل 

ت202.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة ماعدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : املجمع الصناعي 

جماعة  8ت3  ر  ر  برشيد  بارك  إيكو 

سيدي املكي برشيد البناية الصناعية 

رقم 79ت.

وشريف  مجطيع  كريم   : املحيفان 

الجواهري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

5873ت.
من أجل االستخالص والبيان

71 P

LUXALAQ
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بافشيد 

في 25 سبتماف ت202، قد مم مأسيس 

.LUXALAQ شركة ذات محؤولية

صناعة   : االجتماعي  الهدف 

املعادن وأعمال طالء األلومنيوم.

 3.000.000  : الشركة  رأسمال 

حصة   30000 إلى  مقحمة  درهم 

اجتماعية من فئة 00ت درهم للحصة 

الواحدة موزعة على الشركاء كالتالي :

عزيز الوالي : 6600 حصة.

محمد ابها : 6900 حصة.

كريم مجطيع : 5500 حصة.

شريف الجواهري : 6000 حصة.

محؤولية  ذات  شركة   A5J شركة 

 6000  : وحيد  شريك  ذات  محدودة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

نوفماف  0ت  وهو  التجاري  السجل 

ت202.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة ماعدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : املجمع الصناعي 

جماعة  8ت3  ر  ر  برشيد  بارك  إيكو 

سيدي املكي برشيد البناية الصناعية 

رقم 79ت.
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وشريف  مجطيع  كريم   : املحيفان 
الجواهري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
ت587ت.

من أجل االستخالص والبيان

72 P

شركة نيوكسيا ماروك
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها 2.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : إقامة نفيعة 

 B 9تت شارع ايميل زوال املكتب 3ت
الطابق 7 الدار البيضاء

السجل التجاري 5تت85ت
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بالدار  واملسجل  ت202  مارس   26
البيضاء بتاريخ 6ت أبريل ت202 مقرر 

ما يلي :
ت - بيع حصص اجتماعية :

الحيدة مريم بناني قامت بتفويت 
عددها  يصل  والتي  حصصها  كل 
امين  محمد  للحيد  حصة  00ت  إلى 

بنمو�ضى.
قام  فرحان  مصطفى  الحيد 
يصل  والتي  حصصه  كل  بتفويت 
إلهام  للحيدة  حصة   50 إلى  عددها 

ز ا.
2 - تعديل القانون األسا�ضي.

الجديد  التقحيم   :  7 الفصل 
للرأسمال

800ت   : الصقلي  موفيق  الحيد 
املال  رأس  في  املحاهمة  نحبة  حصة 

900.000 درهم أي 45%.
500ت   : نيوكحيا  فرنحا(  شركة 
املال  رأس  في  املحاهمة  نحبة  حصة 

700.000 درهم أي 35%.
الحيد محمد أمين بنمو�ضى : 325 
املال  رأس  في  املحاهمة  نحبة  حصة 

62.500ت درهم أي 8,125%.
 225  : مهالوي  ياسين  الحيد 
املال  رأس  في  املحاهمة  نحبة  حصة 

2.500تت درهم أي 5,625%.
حصة  50ت   : ز ا  إلهام  الحيدة 
نحبة املحاهمة في رأس املال 75.000 

درهم أي 3,750%.

حصة  00ت   : محند  طه  الحيد 

نحبة املحاهمة في رأس املال 50.000 

درهم أي 2,500%.

املجموع : 5000 حصة نحبة رأس 

املال 2.000.000 درهم أي 100%.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  مم 

رقم  محت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.793857

73 P

شركة نيوكسيا ماروك
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها 700.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة نفيعة 

 B 9تت شارع ايميل زوال املكتب 3ت

الطابق 7 الدار البيضاء

السجل التجاري 5تت85ت

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بالدار  واملسجل  9ت20  يناير  8ت 

البيضاء بتاريخ 2ت أبريل 9ت20 مقرر 

ما يلي :

محت  للشركة  فرع  إنشاء   - ت 

سيففس  بيزنيس  نيوكحيا   : إسم 
شارع  زاوية  97ت   : االجتماعي  مقرها 

 7 الطابق  شاال  وزنقة  الزرقطوني 

 : ب  مقدر  رأسمال  ذات   ،20 مكتب 

300.000.ت درهم مقحمة كالتالي :

املغرب  نيوكحيا  شركة  ساهمت 

أصل  في  متمثل  أصولها  من  بجزأ 

مجاري قيمته 000.000.ت درهم.

ب  مقدر  مالية  ومحاهمة 

300.000 درهم.
2 - زيادة رأسمال الشركة :

رأسمال  زيادة  الشركاء  قرر 

درهم  00.000ت  بمبلغ  الشركة 

عوض  درهم   800.000 ليصبس 

700.000 درهم.
ثانية لرأسمال  قرر الشركاء زيادة 

االحتياطات  دمج  من  الل  الشركة 

200.000.ت  بمبلغ  القديمة  املادية 

درهم   2.000.000 ليصبس  درهم 

عوض 800.000 درهم.

3 - تعديل القانون األسا�ضي .

الجديد  التقحيم   :  7 الفصل 

للرأسمال

الحيد موفيق الصقلي : 900.000 

درهم أي 45%.

 : نيوكحيا  فرنحا(  شركة 

700.000 درهم أي 35%.

2.500تت   : الحيد ياسين مهالوي 

درهم أي 5,63%.

 : بنمو�ضى  أمين  محمد  الحيد 

2.500تت درهم أي 5,63%.

50.000 درهم   : الحيد طه محند 

أي 2,50%.

 50.000  : بناني  مريم  الحيدة 

درهم أي 2,50%.

الحيدة إلهام ز ا : 50.000 درهم 

أي 2,50%.

الحيد فرحان مصطفى : 25.000 

درهم أي 1,25%.

أي  درهم   2.000.000  : املجموع 

.100%

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية بالدار البيضاء.

74 P

TRAVCLEAN
SARL AU

3ت  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أدعيكل  الحيد  قرر  ت202،  أكتوار 
شركة  في  الوحيد  املحاهم  زهيف، 

TRAVCLEAN SARL AU ما يلي :

قرر   : الشركة  اسم  تغييف 

الشركة  اسم  تغييف  الوحيد  املحاهم 

إلى   TRAVCLEAN SARL AU من 

.CARGOTEC

تعديل في النظام األسا�ضي.

قرر  الحابق،  للقرار  نتيجة 

من   3 املادة  تعديل  الوحيد  املحاهم 

النظام األسا�ضي للشركة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 

ت202  تت نوفماف  في  االبتدائية بحال 

محت رقم 37782.

75 P

IMER PROMO
SARL AU

تعديل 
بالدار  مؤرخ  بمقت�ضى عقد عرفي 

مم  ت202  نوفماف   3 بتاريخ  البيضاء 

االعالن عن تعديالت متعلقة بشركة 

مقرها   ،IMER PROMO SARL AU

االجتماعي : 75 شارع تت يناير الطابق 

األول الشقة 69ت الدار البيضاء :

من  حصة   500 بيع  مم   : االسهم 

الحامل  املهدي  ممودي  الحيد  طرف 

 M02023ت رقم  الوطنية  للبطاقة 

أمحاسن  مينة  الحيدة  لفائدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.BE553537

محيين النظام األسا�ضي.

الشركة محيفة  زالت  ال   : التحييف 

املهدي  ممودي  الحيد  طرف  من 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

02023تM ملدة غيف محددة.

باملحكمة  مم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 5ت نوفماف ت202 محت رقم 800255 

تعديل رقم ت3923.

76 P

KGS INDUSTRIE
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

الرأسمال 000.000.ت درهم

املقر االجتماعي : مجزئة موريتانيا، 

الطريق 0تت، القطعة 76، عين 

الحبع، الدار البيضاء

RC : 22ت90ت

الزيادة في رأس املال
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مقرر  ت202،  سبتماف   7 في   املؤرخ 

ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 

800.000.ت  إلى  درهم  000.000.ت 

درهم.

للشركة  األسا�ضي  القانون  مالئمة 

و صوصا املادة 6 واملادة 7 كما يلي :
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800.000.ت   : الشركة  رأسمال 

درهم مقحمة إلى 8.000ت حصة من 

فئة 00ت درهم للحصة الواحدة موزعة 

على الشركاء على الشكل التالي :

الحيد فخر الدين سعيد : 9.000 

حصة.

الحيد زغلول عبد العالي : 9.000 

حصة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 20 في  البيضاء  بالدار  التجارية 

سبتماف ت202 محت رقم 3تت793.
للداللة والبيان

77 P

NEW ME CONSULTING
فسخ محبق للشركة

العام  الجمع  بمقت�ضى   - ت 

ت202  يونيو  ت2  بتاريخ  االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

فسخ محبق للشركة.

نزهة  للشركة  مصفية  تعيين 

عبا�ضي.

بالدار  التصفية  مقر  تعيين 

البيضاء 39 شارع لالاليقوت الطابق 

الخامس شقة د.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -  2

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202  يوليو  6ت  في  البيضاء  بالدار 

محت رقم 787309.

78 P

TAFILALET STEEL
SARL AU

محؤولية  ذات  مأسيس شركة  مم 

في حرر  عقد  بمقت�ضى   محدودة 

بالخصائص  ت202  سبتماف   23  

التالية :

مافياللت  : شركة  التجاري  اإلسم 

 TAFILALET STEEL SARL  ستل

AU(، شركة ذات محؤولية محدودة 

شريك وحيد.

أعمال   : االجتماعي  الهدف 

متنوعة، مقاول بناء.

درهم   520.0000  : املال  رأس 

00ت  ب  حصة   5200 إلى  مقحمة 

لصالح  الواحدة  للحصة  درهم 

الحيدة رشيدي مريم 5200 حصة.

غوز  لوغييغ   : االجتماعي  املقر 

يحيى  سيدي  7ت  شقة   5 ف  عمارة 

زعيف ممارة.

التحييف : للحيدة رشيدي مريم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  5ت  في  بتمارة  االبتدائية 

ت202 محت رقم 6850. رقم السجل 

التجاري : 35707ت.
بمثابة مقتطف وايان

79 P

STE GREEN SWAP FIBER
SARL AU

موثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ  الرااط  في  مسجل  عرفي 

مأسيس  مم  قد  ت202/تت/تت 

املحدودة  املحؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد :

 STE  : للشركة  القانوني  االسم 

.GREEN SWAP FIBER SARL AU

التفكيب   : االجتماعي  الهدف 

والبنية التحتية لالمصاالت.

درهم  00.000ت  الشركة  رأسمال 

فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة :

الرحمان             عبد  بكري  الحيد   -

000ت  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

النخيل  شارع  7ت  قطاع   : املقر 

اقامة النخيل عمارة ب رقم 2 الرااط.

املحيف : بكري عبد الرحمان.

رقم السجل التجاري ت5595ت.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

0579ت   رقم  محت  بالرااط  التجارية 

بتاريخ ت202/تت/5ت.

80 P

VILLA MESSAOUDA V
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء - 

انفا، زنقة زمامرة، رقم 2
I - بمقت�ضى محضر الجمع العام 
غيف العادي بتاريخ 25 سبتماف ت202، 

قرر الشركاء على وجه الخصوص :
مقليص الغرض املؤس�ضي للشركة 
إلى غرض مدني محض واالتالي تعديل 
األسا�ضي  القانون  من   2 رقم  املادة 
النحو  على  سيصبس  الذي  للشركة 

التالي :
املادة 2 الغرض :

التملك   : الشركة  من  الغرض 
عن  والتشغيل  واإلدارة  والتطوير 
والتمتع  والتأجيف  اإليجار  طريق 
الشركاء  من  أكثف  أو  لشريك  املجاني 
له،  اململوك  للعقار  ذلك،  غيف  أو 
شارع   ،2 البيضاء،  الدار  في  والواقع 
زمامرة، أنفا، موضوع الرسم العقاري 

682/د.
التي  والحقوق  املمتلكات  وجميع 
قد تشكل ملحقا أو مكمال للممتلكات 

املذكورة.
العمليات  جميع  عامة  بصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
في  تحاهم  التي  والعقاري  املنقولة 
ببحاطة  مفيد  أو  الشركة،  منمية 
لتحقيق غرض الشركة وتعزيز نموها 
الطبيعة  ممس  ال  والتي  ومطورها 
األسا�ضي  للغرض  الحصرية  املدنية 

للشركة.
إلى شركة عقارية  الشركة  محويل 
رأس  التحمية،  الهدف،  نفس  لها 
املال، املقر واملدة دون  لق شخص 

معنوي جديد.
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة على شكل شركة عقارية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفماف  تت  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

ت202 محت الرقم 800022.
للنشر واإليداع

األستاذة ملياء الشراط

81 P

األستاذة ملياء الشراط

موثقة بالدار البيضاء
29 زنقة ليل - شارع إميل زوال

الهامف : ت5/ت53ت052255

SOMAVI
الشركة املغراية للحوم

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رأسمالها 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء - 
3، زنقة عبد الوهاب الزكاك، الطابق 

الثالث، رقم 6
ملقتهما  عقدين  بمقت�ضى   - ت 
بالدار  موثقة  الشراط  ملياء  األستاذة 

البيضاء بتاريخ 8 أكتوار ت202 :
عبد  ابن  حورية  الحيدة  باعت 
ماجدة  الجليل،  بنعبد  منى  الجليل، 
الجليل  بنعبد  الجليل، سلوى  بنعبد 
إلى  الجليل  بنعبد  ناجية  والحيدة 
8ت33   ،OFANK-INVEST الشركة 
حصة التي ممتلكنها بالشركة املغراية 

.(SOMAVI  للحوم
بنعبد  سعيد  نور  الحيد  باع 
OFANK- الشركة  إلى  الجليل، 
كنافو،  جاك  الحيد  والى   INVEST
بالشركة  يمتلكها  التي  حصة   682
بنحبة   ،)SOMAVI  للحوم املغراية 
500 حصة للحيد جاك كنافو و 282 

.OFANK-INVEST حصة لشركة
2 - بمقت�ضى عقد ملقته األستاذة 
ملياء الشراط، موثقة بالدار البيضاء 
بتاريخ 8 أكتوار ت202 والذي يتضمن 
للشركة  العادي  غيف  العام  االجتماع 
الشركة  شركاء  قرر  للحوم،  املغراية 
املصادقة وقبول البيعتين املذكورمين 
التغييفات  في  املباشرة  أعاله، 
كنافو  الحيد جاك  قبول  القانونية، 
كشركاء   OFANK-INVEST والشركة 
الحيد  استقالة  على  املوافقة  جدد، 
والحيدة  الجليل  بنعبد  سعيد  نور 
حورية ابن عبد الجليل من منصبهما 
تعيين  مثبيت  للشركة،  كمحيفين 
غيف  ملدة  جديد  كمحيف  كنافو  جاك 
إلى  الشركة  مقر  ونقل  محدودة، 
الدار البيضاء ت-5 زنقة باب الكديم 

املدينة القديمة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -  II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
ت202  نوفماف  5ت  بتاريخ  البيضاء 

محت الرقم 800253.
للنشر واإليداع

األستاذة ملياء الشراط

82 P

TELTUBE
شركة محدودة املحؤولية

املقر االجتماعي : مجزئة صبيحي 
الدور األر�ضي الرقم 9 طريق 

القنيطرة سال
السجل التجاري سال 28235

نقل حصص الشركة
العام  الجمع  ححب  مقرر 
االستثنائي بتاريخ 30 سبتماف ت202 :
وينقل  يبيع  حامم  مديني  الحيد 
للحيد محمد عواد، وهو مقبول من 
درهم  00ت  بقيمة  سهما   50 قبله، 

لكل منها مدفوعة بالكامل.
النحو  على  معروضة  املحاهمات 

التالي :
يجلب  امحزون  حماني  الحيد 

مبلغ 55.000 درهم.
مبلغ  يجلب  عواد  محمد  الحيد 

55.000 درهم.
و   6 املادة  تعديل  مم  لذلك،  وفقا 

املادة 7 من النظام األسا�ضي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
ت202 محت رقم  5 نوفماف  بحال يوم 

.37757
83 P

PLASTCO
شركة محدودة املحؤولية

املقر االجتماعي : مجزئة صبيحي 
الدور األر�ضي الرقم 9 طريق 

القنيطرة سال
السجل التجاري سال 3ت220

نقل حصص الشركة
العام  الجمع  ححب  مقرر 
االستثنائي بتاريخ 30 سبتماف ت202 :
وينقل  يبيع  حامم  مديني  الحيد 
للحيد محمد عواد، وهو مقبول من 

درهم  00ت  بقيمة  500 حصة  قبله، 

لكل منها مدفوعة بالكامل.

النحو  على  معروضة  املحاهمات 
التالي :

يجلب  امحزون  حماني  الحيد 
مبلغ 550.000 درهم.

مبلغ  يجلب  عواد  محمد  الحيد 
550.000 درهم.

 6 املادة  تعديل  مم  لذلك،  وفقا 
واملادة 7 من النظام األسا�ضي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
ت202 محت رقم  5 نوفماف  بحال يوم 

.37758
84 P

ؤغفلك أوطو موتيف
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 000.000.ت درهم
املقر االجتماعي : 38 ملتقى زنقة 
أبو شعيب الدكالي وشارع باستور 

الليمون - الرااط
املنعقد  العام  الجمع  بمقت�ضى 
0ت  يوم  وعادية  عادية  غيف  بصفة 
الشركة  محاهمو  قام  ت202  يونيو 

بما يلي :
5000 سهم  بيع  - املوافقة على  ت 
بنمو�ضى  ححن  الحيد   : طرف  من 
زهار  بنمو�ضى  كريم  والحيد  زهار 
والحيدة كومر بنمو�ضى زهار والحيدة 
مريم  والحيدة  زهار  بنمو�ضى  سعاد 
بنيس،  نجية  والحيدة  زهار  بنمو�ضى 

لفائدة شركة أوغليس هولدينغ.
الحيد  استقالة  املوافقة على   -  2
رأست  من  زهار  بنمو�ضى  ححن 

املجلس اإلداري للشركة.
الحيد  استقالة  املوافقة على   -  3
كريم  والحيد  زهار  بنمو�ضى  ححن 
كأعضاء  مهامهم  من  زهار  بنمو�ضى 

املجلس اإلداري للشركة.
شركة  مفويض  أعادت   -  5
أوغليس هولدينغ والحيد محمد مراد 
غنام والحيدة مارسيل مريم كأعضاء 
 6 غيف  ملدة  للشركة  اإلداري  املجلس 

سنوات.
من   6 رقم  الفصل  تعديل   -  5
ومحيينه  للشركة  األسا�ضي  القانون 

مبعا ملا سبق.

املجلس  انعقاد  بمقت�ضى   -  6
قام  ت202  يونيو  تت  بتاريخ  اإلداري 
أعضاء املجلس بتعيين الحيد محمد 
مراد غنام كرئيس مدير عام للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202  نوفماف   9 بتاريخ 

896تت.
من أجل النشر واإل الص

املجلس اإلداري

85 P

DINAR CONSULTING
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
مأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد  بالرااط  ت202  أكتوار  ت2  بتاريخ 
محؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 
محدودة ذات شريك وحيد باملميزات 

التالية :
 DINAR  : التحمية 

.CONSULTING SARL AU
في  االرشادات   : االجتماعي  الهدف 

التحييف.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
0.000ت درهم موزعة إلى 00ت حصة 
مم  قد  درهم،  00ت  بقيمة  اجتماعية 
للشريك  وإسنادها  بأكملها  محريرها 

الوحيد الحيدة دينا العاقل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
األولى  الحنة  عدا  ما  د حماف  ت3  إلى 

مبتدئ من ماريخ التسجيل.
شارع   55  : االجتماعي  املقر 
منحيفت شقة رقم ت أكدال - الرااط.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 
الحيدة دينا العاقل الحاملة لبطاقة 
 A662052 رقم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرااط : 55933ت.
مقتطف من أجل اإلشهار

86 P

GOLDMANO
مأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 2 نوفماف ت202 قد مم مأسيس شركة 

ذات املحؤولية املحدودة والتي محمل 

الخصائص التالية :

GOLDMANO : التحمية

الهدف االجتماعي : إصالح وصيانة 

األعمال املعدنية وارالت واملعدات + 

التجارة + مصدير واستيفاد.
رأسمال الشركة : 30.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 5 شقة  ممارة   : االجتماعي  املقر 

الطابق ت إقامة قادر مرس الخيف.

التحييف : ياسين صالحي + هشام 

اوبهوش.

نوفماف  5ت   : القانوني  اإليداع 

ت202.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

 : بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

35705ت.
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MJ VERRE
SARL AU

مأسيس
ماريخ تسجيل العقد العرفي في 30 

أكتوار ت202 بحال :

 MJ VERRE SARL : اسم الشركة

.AU

الصفة القانونية : ش.م.م ش.و.

نجارة   - ت   : االجتماعي  الهدف 

الزجاج - 2 - التجارة.
درهم  0.000ت   : الشركة  رأسمال 

مقحمة إلى 00ت حصة من فئة 00ت 

للشريك  الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيد على الشكل التالي :

00ت   : لكبيفي  املجيد  الحيد عبد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
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إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
ت3 د حماف من كل سنة ما عدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل.
الشيخ  حي   : االجتماعي  املقر 

املفضل مجزئة النور رقم 39 سال.
املجيد  عبد  الحيد   : التحييف 

لكبيفي.
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

35895 باملحكمة االبتدائية بحال.
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BAHER DYAFA
SARL

رأسمال : 0.000ت درهم
املقر االجتماعي : رقم 5ت سكتور 7 

حي النصر عين العودة ممارة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 2020 27 د حماف  بتاريخ  االستثنائي 

مقرر ما يلي :
ممت  املصفي  مقرير  قراءة  بعد 
التصفية  ححابات  على  املصادقة 
بإقفال  والنطق  املصفي  ذمة  وإ الء 
السجل  رقم  التصفية  عمليات 

التجاري ت2627ت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت202  يوليو   8 في  لتمارة  االبتدائية 

محت رقم 00ت6.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

LES EXPOTS
SARL AU

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرااط 
وضع  مم  ت202،  أكتوار  2ت  بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام  
وحيد،  شريك  املحدودة  املحؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
 LES EXPOTS SARL  : التحمية 

.AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة شريك وحيد.
استيفاد   : هي  الشركة   من  الغاية 
الدراجات  وايع  التجارة  ومصدير، 

النارية.

زنقة   8 شقة   30 عمارة   : املقر 

موالي أحمد لوكيلي ححان الرااط.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من ماريخ مأسيحها النهائي.

00.000ت   : الجماعي  املال  رأس 

من  حصة  000.ت  إلى  قحم  درهم 

فئة 00ت درهم، جلها في إسم الحيد 

شكيف العلوي موالي املهدي.

طرف  من  الشركة  تحيف   : اإلدارة 

املهدي  موالي  العلوي  شكيف  الحيد 

القانوني للشركة ملدة  بصفته املحيف 

غيف محددة.

فامس  بين  ما   : الجماعية  الحنة 

يناير إلى متم د حماف من كل سنة.

القانوني  اإليداع  مم   : ثانيا 

بتاريخ  بالرااط  التجارية  باملحكمة 

تت نوفماف ت202 محت رقم 9056تت.

رقم السجل التجاري : 55893ت.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 NAMAA LILISKAN

WALBINAA
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة شريك وحيد
بحال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202،  نوفماف   2 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام 

وحيد،  شريك  املحدودة  املحؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

 NAMAA LILISKAN  : التحمية 

.WALBINAA SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة شريك وحيد.

الغاية من الشركة  هي : اإلنعاش 

أشغال  البناء،  مواد  ماجر  العقاري، 

مختلفة.

قطاع  الزهراء،  أبي  مجزئة   : املقر 

النهضة، رقم 78ت لعيايدة سال.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من ماريخ مأسيحها النهائي.

00.000ت   : الجماعي  املال  رأس 
من  حصة  000.ت  إلى  قحم  درهم 
فئة 00ت درهم، جلها في إسم الحيد 

البغدادي  الد.
طرف  من  الشركة  تحيف   : اإلدارة 
الحيد البغدادي  الد بصفته املحيف 

القانوني للشركة ملدة غيف محددة.
فامس  بين  ما   : الجماعية  الحنة 

يناير إلى متم د حماف من كل سنة.
القانوني  اإليداع  مم   : ثانيا 
بتاريخ  بحال  االبتدائية  باملحكمة 

تت نوفماف ت202 محت رقم 37792.
رقم السجل التجاري : 35885.

91 P

R.G.K.S
SARL

رأسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : املركز التجاري 
أسواق الحالم محل رقم تت حي 

الفتس شارع املجد الرااط
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
مأسيس

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد  ت202  أكتوار   28 بتاريخ  الرااط 
املحؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة :
.R.G.K.S : التحمية

الهدف االجتماعي : تحويق وموزيع 
املنتجات النحيجية.

مجارة عامة.
استيفاد.

رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 
موزعة إلى 000ت حصة من فئة 00ت 

درهم للحصة الواحدة :
الحيدة صفاء بلمكي.

ارنحة غنى برحال.
ارنحة رنا برحال.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
األولى  الحنة  عدا  ما  د حماف  ت3  إلى 

مبتدئ من ماريخ التسجيل.

التجاري  املركز   : االجتماعي  املقر 

حي  تت  رقم  محل  الحالم  أسواق 

الفتس شارع املجد الرااط.

التحييف : الحيدة صفاء بلمكي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55897ت.
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FULLNESS
SARL AU

مأسيس
ت202 وضع  27 أكتوار  بتاريخ  مم 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية :

 FULLNESS SARL  : التحمية 

املحدودة   املحؤولية  ذات  شركة   AU

شريك واحد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة شريك واحد.

الهدف : التفويض الطبي.

التجميل.

بيع وشراء كل املعدات واملنتجات 

الطبية.

رقم  املكتب   : االجتماعي  املقر 

 7 اغلي   23 رقم  األر�ضي  الطابق  ت 

املحاميد مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ 0.000ت درهم مقحمة إلى 00ت 

موزعة  درهم  00ت  فئة  من  حصة 

كارتي :

الحيد طه حوري : 00ت حصة.

غيف  ملدة  الشركة  تحيف   : اإلدارة 

محدودة من طرف الحيد طه حوري.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس أكتوار إلى غاية 30 سبتماف.

ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من ماريخ مأسيس الشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفماف  تت  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

وسجلت  29502ت  رقم  محت  ت202 

الشركة في السجل التجاري بمراكش 

محت رقم 20259ت.
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 STE INZOOLA OPTIQUE

AGADIR
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

القانون  2020، مم وضع   9 د حماف 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 INZOOLA OPTIQUE : التحمية

.AGADIR

الهدف : نظاراتي.

املقر االجتماعي : حي أيت أغيوس 

 7 زنقة   3 رقم  س  شارع   5 بلوك 

ميكوين أكادير.

ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من ماريخ مأسيس الشركة النهائي. 

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

000ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 

لكل  درهم  00ت  قيمة  من  حصة 

حصة.

 500  : يوسف  امغار  أيت  الحيد 

حصة اجتماعية من قيمة 00ت درهم 

لكل حصة بمحاهمة قدرها 50.000 

درهم.

 500  : علي  بوريك  أيت  الحيد 

حصة اجتماعية من قيمة 00ت درهم 

لكل حصة بمحاهمة قدرها 50.000 

درهم.

الغيف  الحيدة  تعيين  مم   : التحييف 

محيفة  العاقل  سومية  الشريكة 

للشركة ملدة غيف محددة.

بالنحبة للتوقيع البنكي : الشركة 

وحيد  بتوقيع  صحيس  بشكل  ملزمة 

من الشريك أيت امغار يوسف.

فامس  من  مبتدئ   : املالية  الحنة 

كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.

وقد مم تسجيل الشركة باملحكمة 

يناير   25 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

ت202 محت الرقم 55853.
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CM.ARCHITECTS
SARL AU

رأسمالها 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 5 

الطابق األول اقامة قادر مرس الخيف 

ممارة

مأسيس شركة محدودة املحؤولية 
ذات شريك وحيد

بتمارة  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية ذات شريك وحيد  اصيتها 

كالتالي :

الشركاء : الحيد شطاحي معاذ.

 CM.ARCHITECTS  : التحمية 

ش.م.م. ذات شريك وحيد.

الهدف : هندسة معمارية.

 5 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

الطابق األول اقامة قادر مرس الخيف 

ممارة.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

مكوينها النهائي.
في  محدد  الشركة  رأسمال 

00.000ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد شطاحي معاذ.

القانوني  اإليداع  مم   : اإليداع 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

 6836 رقم  محت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 5ت نوفماف ت202.
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 SOCIETE LES ATELIERS

MODERNES DE SAFI
»ATMOS«

شركة امموس

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رأسمالها : 50.000ت درهم

مقرها االجتماعي : شارع بورنازيل 

الحي الصناعي آسفي

العام  الجمع  مداولة  من  الل 

ت202  نوفماف   9 بتاريخ  االستثنائي 

مقرر ما يلي :

مفويت حصص  املوافقة على   - ت 

عن  لححين  لشكر  ايت  املرحوم 

طريق امليفاث للشركاء الجدد الحيدة 

ابتحام ايت لشكر الحيدة حنان ايت 

لشكر والحيدة ايمان ايت لشكر.

2 - موزيع 700 حصة تعود ملكيتها 

للحيد املتوفى ايت لشكر لححين على 

الورثة كالتالي :

 88 الزوفري  الحيدة  ديجة 

حصة.

36ت  لشكر  ايت  زوهيف  الحيد 

حصة.

36ت  لشكر  ايت  هشام  الحيد 

حصة.

 68 لشكر  ايت  نادية  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  مرية  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  ابتحام  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  حنان  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  ايمان  الحيدة 

حصة.

الحصص  لجميع  الجديد  التوزيع 

500ت  أي  الشركة  لرأسمال  املكونة 

حصة :

 228 الزوفري  الحيدة  ديجة 

حصة.

 276 لشكر  ايت  زوهيف  الحيد 

حصة.

 276 لشكر  ايت  هشام  الحيد 

حصة.

 208 لشكر  ايت  نادية  الحيدة 

حصة.

 208 لشكر  ايت  مرية  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  ابتحام  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  حنان  الحيدة 

حصة.

 68 لشكر  ايت  ايمان  الحيدة 

حصة.

5 - تعيين الحيد زوهيف ايت لشكر 

الحيد  ليحل محل  للشركة  كمصفي 

لححين ايت لشكر املتوفى.

لشكر  علن  ايت  زوهيف  الحيد 

قبول مهامه كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بأسفي  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت  بتاريخ 

.2526
من أجل التنصيص والتلخيص

املحيف
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 KHALADOU ICE GROUPE
مأسيس

الجمع  عقد  بمقت�ضى 

املنعقد  التأسي�ضي  العام 

مأسيس  مم   بتاريخت0/0ت/ت202  

 KHALADOU ICE GROUPE شركة

باملواصفات التالية :

 STE KHALADOU   : التحمية 

ICE GROUP

االجتماعي:محل  املقر  عنوان 

مقاطعة   275 النماء  مجزئة  مجاري 

زواغة بنحودة فاس. 

00.000ت    : مبلغ رأسمال الشركة 

بقيمة  000ت حصة  درهم مكون من 

00ت درهم للحصة الواحدة.

335 حصة للحيد غشام ابراهيم 

عين  البحا س  دوار  ب  الحاكن 

الشقف موالي  عقوب فاس.

غشام  للحيد   حصة   333 و 

البحا س  دوار  ب  الحاكن  العلمي 

عين الشقف موالي  عقوب فاس .

قحيمي  للحيد   حصة   333 و 
عبدالعزيز الحاكن ب 2 زنقة تت حي 

صحراوة املرجة فاس .

غرض الشركة :  - مصنيع الثلج .

االستيفاد و التصدير 

التحييف : للحيدان  غشام ابراهيم 

و قحيمي عبدالعزيز.

اجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

من  ابتداءا  سنة   :  99 الشركة  

مقييدها بالسجل التجاري.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

ضبط املحكمة التجارية بفاس بتاريخ 

ومم    5075 محت  ت202/تت/2ت 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

محت رقم 70229.
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 SOCIETE  SECURITOP

 NEGOCE
S.A.R.L

PV d’assemblée générale 
extraordinaire du 
5ت أكتوار ت202

االستثنائي  العام  للجمع  مبعا  ت( 

 »SECURITOP NEGOCE« لشركة  

بتاريخ  فاس  في  ش.ذ.م.م. 

ت0/202ت/5ت أفرز القرارات التالية :

الهام  الحيدة  حصص  مفويت 

000ت  %100  أي  بنحبة  التازي 

حصة( لفائدة الحيد محمد بنخالد.

لدى  القانوني  اإليداع  مم   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   5070 رقم  محت  بفاس 

ت202/تت/2ت.
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 SOCIETE GOLDEN شركة

PASS
S.A.R.L

   رقم 35 حي الفرفارة بالقرب من 

مدرسة الفرقان القصر الكبيف.        

محضر الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 05/29/ت202

االستثنائي  العام  للجمع  مبعا   - ت 

لشركة »GOLDEN PASS« ش.ذ.م.م 

بالقصر الكبيف بتاريخ ت29/05/202 

أفرزت القرارات التالية :

السجل  من  النهائي  التشطيب   -

 »GOLDEN PASS« التجاري لشركة

ش.ذ.م.م.

لعمليات  النهائي  اإلغالق   -

التصفية والتشطيب للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالقصر الكبيف محت رقم 5ت3   بتاريخ 

0/28ت/ت202 .
مدير الشركة

الحيد محمد الغرااوي
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شركة سوجيفيكوم

 STE DE CONSULTING شركة

 ET D’EXCELLENCE PAR LA

FORMATION
»2CEF«

SARL

الجمعية  قرار  بمقت�ضى 

املنعقدة  العادية  غيف  العامة 

لشركة  ت202  أكتوار  3ت  يوم 

 STE DE CONSULTING ET

 D’EXCELLENCE PAR LA

 FORMATION »2CEF« SARL

زنقة  0ت  رقم  االجتماعي  ومقرها 

املدينة   5 شقة  جراح  ابن  عبيدة 

الجديدة فاس.

التصفية النهائية للشركة.

املصادقة على مقرير املصفي.

احمد  الحيد  املصفي  ذمة  إبراء 

ماقي عمراني.

لدى  القانوني  اإليداع  مم 

رقم  محت  بفاس  التجارية  املحكمة 

5072/ت202 بتاريخ 2ت نوفماف ت202.

100 P

MOULOUD & FILS
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت0/202ت/08 مم إنشاء  شركة ذات 

الخصائص التالية :

 MOULOUD & شركة  االسم:   

FILS ش.م.م.

عند  محاكنة   : االجتماعي  املقر 

املتواجدة  ش.م.م  سوكراف  شركة 

بطريق أكادير كلم ت األ صاص.

وايع  مصنيع   : االجتماعي  الهدف   

أنواع  جميع  وايع  إنتاج  البناء،  مواد 

املختلفة،  واألعمال  البناء  الح�ضى، 

البناء،  أعمال  جميع  ومنفيذ  إنجاز 

والخاصة،  العامة  الفنية  األعمال 

لجميع  والتحويق  والبيع  الشراء 

والخارج،  املغرب  في  الخشب  أنواع 

الحباكة  الكهراائية،  الدهان  أعمال 

والديكور  األسمنت،  الصحية 

الح�ضى، الرمل، الحجر ... إلخ(.

ومركيب  ومعالجة  بيع  شراء   -

جميع أنواع الر ام وإنجاز واستغالل 

جميع املحاجر وأي رواسب منجمية

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري .

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 00.000ت درهم مقحمة إلى 000ت 

للحصة  00تدرهم  بقيمة  حصة 

الوحيدة مقحمة كالتالي: 

- فرحان مبارك : 560 حصة.

- فرحان ابراهيم  : 80   حصة. 

فرحان الطاهر : 80   حصة.

فرحان الطيب : 80   حصة. 

فرحان عبد هللا : 300 حصة.

الحيد   عين   : والتوقيع  التحيف 

فرحان مبارك محيفا وموقعا  للشركة 

وذلك ملدة غيف محدودة .

الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

الى ت3 د حماف.

األرااح : % 5  لالحتياط االجتماعي 

مبعا  الشركاء  على  مقحم  والباقي 

رأسمال  في  شريك  كل  لحصص 

الشركة.

الشركة   : التجاري  السجل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

االبتدائية بكلميم  محت رقم   3757.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بكلميم  

رقم  محت  ت202/تت/08  بتاريخ 

386/ت2ت2.

101 P

EMILIO MORETTI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

برأسمال : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : حي اإلسماعيلية 

شارع أفغانحتان العيون
السجل التجاري رقم ت293ت

محضر الجمع العام غيف العادي 
بتاريخ 25 فافاير ت202
إعالن عن بيع األسهم

 EMILIO« شركة  شركاء  اجتمع 
املحؤولية  ذات  شركة   ،»MORETTI
 : قدره  برأسمال  املحدودة، 
االجتماعي  ومقرها  درهم،  00.000ت 
أفغانحتان  شارع  اإلسماعيلية  حي   :
في  عادي  غيف  عام  جمع  في  العيون، 

املقر االجتماعي بدعوة من اإلدارة :
 799 بيع  على  العام  الجمع  وافق 

سهم موزعة على النحو التالي :
الحيد  من  سهما  99ت  بيع 
لشركة  الرشيد  ولد  حمدي   موالي 

.MYHER BEST HOLDING 
الحيد  من  سهما   200 بيع 
لشركة الرشيد  ولد  محمد   سيدي 

.MYHER BEST HOLDING 
الحيدة  من  سهما   200 بيع 
لشركة  الرشيد  ولد  موحجلب  اللة 

.MYHER BEST HOLDING
اللة  الحيدة  من  سهما   200 بيع 
 HOLDING لشركة  الرشيد  ولد  آنها 

.MYHER BEST
بمحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
برقم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ  العيون 

00ت3/ت202.
102 P

 SOCIETE DE
 RAVITAILLEMENT SAKIA EL

HAMRA
شركة ذات املحؤولية املحدودة
برأسمال : 30.000.000 درهم

 B.P. ،املقر االجتماعي : ميناء العيون
76، املرصة، العيون

محضر الجمع العام غيف العادي 
بتاريخ 23 فافاير ت202

إعالن عن تعيين املدير املحاعد
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شركة  شركاء  اجتمع 
 RAVITAILLEMENT SAKIA«
ذات  شركة   ،»EL HAMRA
برأسمال  املحدودة،  املحؤولية 
ومقرها  درهم،   30.000.000  : قدره 
 ،B.P. 76 العيون،  ميناء   : االجتماعي 
غيف  عام  جمع  في  العيون،  املرصة، 
من  بدعوة  االجتماعي  املقر  في  عادي 

اإلدارة :
محيف  تعيين  العام  الجمع  يقرر 
ولد  محمد  سيدي  الحيد  ثاني 
حامل  الجنحية،  مغربي  الرشيد، 
 SH97336 رقم  الوطنية  للبطاقة 
شارع  الرشيد  ولد  فيال  في  ومقيم 
محمد الزرقطوني، لفتفة غيف محددة 

بتوقيعات منفصلة ومحتقلة.
بالتوقيع  الشركة  ستلتزم  لذلك، 

املنفصل ألحد املحيفين املحاهمين :
 الحيد موالي حمدي ولد الرشيد.
الحيد سيدي محمد ولد الرشيد.

بمحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
برقم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ  العيون 

3095/ت202.
103 P

RESIDENCE LA PLACE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

برأسمال 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : ساحة أم سعد 

العيون
السجل التجاري رقم 9535ت

محضر الجمع العام غيف العادي 
بتاريخ 25 فافاير ت202

بيع األسهم
 RESIDENCE اجتمع شركاء شركة
املحؤولية  ذات  شركة   ،LA PLACE
00.000ت  قدره  برأسمال  املحدودة 
أم  ساحة   : االجتماعي  ومقرها  درهم 
سعد العيون، في جمع عام غيف عادي 
في املقر االجتماعي بدعوة من اإلدارة :

 999 بيع  على  العام  الجمع  وافق 
سهم موزعة على النحو التالي :

موالي  الحيد  من  599 سهما  بيع 
 MYHER حمدي ولد الرشيد لشركة

.BEST HOLDING SARL

50ت سهما من سيدي محمد  بيع 
 MYHER BEST لشركة  الرشيد  ولد 

.HOLDING SARL
الحيدة  من  سهما  30ت  بيع 
لشركة  الرشيد  ولد  موحجلب  اللة 

.MYHER BEST HOLDING SARL
اللة  الحيدة  من  سهما  30ت  بيع 
 MYHER لشركة  الرشيد  ولد  آنها 

.BEST HOLDING SARL
إجراء  العام  الجمع  يقرر 
على  أعاله  ورد  ملا  وفقا  التعديالت 

النظام األسا�ضي للشركة.
بمحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
برقم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ  العيون 

ت0ت3/ت202.
104 P

 SOCIETE DE
 RAVITAILLEMENET SAKIA

EL HAMRA
شركة ذات املحؤولية املحدودة
برأسمال 30.000.000 درهم
املقر االجتماعي : ميناء العيون

B.P. 76، املرصة، العيون
محضر الجمع العام غيف العادي 

بتاريخ 25 فافاير ت202
بيع األسهم

 SOCIETE شركة  شركاء  اجتمع 
 DE RAVITAILLEMENET
ذات  شركة   ،SAKIA EL HAMRA
برأسمال  املحدودة  املحؤولية 
ومقرها  درهم   30.000.000 قدره 
 ،B.P. 76 العيون،  ميناء   : االجتماعي 
غيف  عام  جمع  في  العيون،  املرصة، 
من  بدعوة  االجتماعي  املقر  في  عادي 

اإلدارة :
بيع  على  العام  الجمع  وافق 
النحو  على  موزعة  سهم   299999

التالي :
الحيد  من  سهما   75.999 بيع 
لشركة  الرشيد  ولد  حمدي  موالي 

.MYHER BEST HOLDING SARL
سيدي  من  سهما   75.000 بيع 
 MYHER لشركة  الرشيد  ولد  محمد 

.BEST HOLDING SARL

الحيدة  من  سهما   75.000 بيع 
لشركة  الرشيد  ولد  موحجلب  اللة 

.MYHER BEST HOLDING SARL
الحيدة  من  سهما   75.000 بيع 
 MYHER اللة آنها ولد الرشيد لشركة

.BEST HOLDING SARL
بمحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
برقم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ  العيون 

02ت3/ت202.
105 P

 GALACIER SNACK
TOSCANA

شركة محدودة املحؤولية
برأسمال : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : 60ت زنقة سوس 
املحمدية

االستثنائي  العام  الجمع  على  بناء 
باملحمدية في ماريخ 30 د حماف ت202 

مم مقرير ما يلي :
مصفية الشركة.

كمصف  عزيز  بدر  الحيد  تعيين 
للشركة.

عنوان التصفية 60ت زنقة سوس 
املحمدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ماريخ في  باملحمدية   االبتدائية 

3 نوفماف ت202 محت رقم 2286.
106 P

MOBICONSEIL
ش.م.م بمحاهم واحد

رأسمال الشركة : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : الرااط، حي الفتس، 
فيال 53، حي املنطلق، حي  عقوب 

املنصور
س.ت : ت2930ت الرااط

ت.ض : 83ت25069
عادي  الغيف  العام  الجمع  محضر 

بتاريخ 6 أكتوار ت202 قرر ما يلي :
 : من  االجتماعي  الهدف  تغييف 
إلى   CONSESIL DE GESTION

.BUREAU D’ETUDES
محيين النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  5ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم ت908تت.

107 P

 RAPIDOS SERVICES شركة

SAHIB
ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي : 00.000ت 

درهم

املقر االجتماعي : رياض الافنو�ضي 

ت0GHت إقامة 2 متجر الرقم 5

الدار البيضاء

تعديل
الغيف  العام  الجمع  بمقت�ضى 

سبتماف   30 بتاريخ  املنعقد  عادي 

 RAPIDOS ت202 قرر الشركاء شركة

العنوان  محت   SERVICES SAHIB

ت0GHت  الافنو�ضي  رياض   : التالي 

الدار   5 الرقم  متجر   2 إقامة 

البيضاء، ما يلي :

الجمع  قرر   : األسهم  ملكية  نقل 

يملكها  كان  التي  الحصص  بيع  العام 

000ت  سحيب  االله  عبد  الحيد 

في  يملكها  التي  اجتماعية  حصة 

 RAPIDOS SERVICES SAHIB

لفائدة الحيد محمد سحيب صاحب 

.BBالبطاقة الوطنية 58938ت

الجمع  يقرر   : املحيف  استقالة 

شريك  غيف  املحيف  استقالة  العام 

الحيد محمد سحيب.

الجمع  يقرر   : جديد  محيف  تعيين 

سحيب  محمد  الحيد  تعيين  العام 

كمحيف جديد للشركة.

للشركة  القانوني  الوضع  مم 

ححب الفصل 5-96.

للشركة  القانوني  اإليداع  مم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

الرقم  محت  تت/تت/ت202  التاريخ 

5795ت5.

108 P
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DUTCH LUBRIFIANT
الحل املحبق

الغيف  العام  الجمع  لقرارات  مبعا 
قرر  ت202  ماي  فامس  بتاريخ  عادي 

الشريك الوحيد ما يلي :

الحل املحبق للشركة.

العروبي  محمد  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

دوار  التصفية  مكان  محديد 

الافاهمة الجنواية سال.
التجاري  بالسجل  اإليداع  مم 

رقم  محت  لحال  االبتدائية  للمحكمة 

36952 بتاريخ 25 يونيو ت202.

109 P

 STE GROUPE DES CENTRES

 AL AKHAWAYN NADER

PRIVE
SARL AU

وضع  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

وحيد  بشريك  محدودة  محؤولية 

بالخصائص التالية :

التحمية : شركة مجموعة مراكز 

األ وين نادر الخاصة ش.م.م.ش.و.

محؤولية   : القانوني  الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.

مركز   : االجتماعي  الهدف 

للتحضيف لالمتحانات.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املحيف : الحيد نادر الشيبي.

التوقيع : الحيد نادر الشيبي.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

حصة  000ت  الشيبي  نادر 

اجتماعية.

املجموع : 000ت حصة اجتماعية.
ت شارع  رقم   : االجتماعي  العنوان 

القدس  قطاع  األمل  مجزئة  اريحة 

العيايدة سال.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير ومنتهي في ت3 د حماف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 

بتاريخ ت3585  بحال   االبتدائية 

8 نوفماف ت202.

110 P

CADILLAC COFFEE
مأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202  سبتماف   28

األسا�ضي للشركة :

املوضوع االجتماعي : مقهى.

 CADILLAC COFFEE  : االسم 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : مجزئة املحيفة ت 
رقم 6ت6 الطابق األر�ضي ممارة.

رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 

اجتماعية  000.ت حصة  إلى  مقحمة 

00ت درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة : 99 سنة.

التحييف : الحيد يوسف بلحاج.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ومم 

تسجيل  مم  كما  بتمارة  االبتدائية 

التجاري محت رقم  بالسجل  الشركة 

ت3555ت.

111 P

TOUT POUR LA SANTE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ت202  ماي  و8  ت202  ماي   5 بتاريخ 

مقرر ما يلي :

حذف املوضوع االجتماعي :

مقهى.

مأكيد املوضوع االجتماعي التالي :

مؤسحة للعناية بالجمال.

الحيد  حصص  مجموع  هبة 

مصطفى موحدي لفائدة زوجته امل 

ومحمد  موحدي  ريم  وأوالده  البهري 

طه موحدي.

وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرااط يوم 8 نوفماف ت202 

محت رقم 8895تت.

112 P

LE GASTELIER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
بتاريخ 0ت سبتماف ت202 مقرر ما يلي :
الطالب  بن  احمد  الحيد  تعيين 

محيفا وحيدا للشركة.
من  الشركة  رأسمال  مخفيض 
00.000ت  إلى  درهم  900.000.ت 

درهم.
الحيد  حصص  مجموع  مفويت 
كريم  الحيد  موحدي،  مصطفى 
موحدي  مهدي  والحيد  موحدي، 

لفائدة الحيد محمد بنمالك.
للشركة  القانوني  الشكل  محويل 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.
وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرااط يوم 9 نوفماف ت202 

محت رقم 8927تت.
التحييف

113 P

RAHA F.L
SARL AU

مأسيس شركة محدودة املحؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202،  نوفماف  5ت  يوم  بالرااط 
التأسي�ضي  القانون  صياغة  ممت 
بشريك  املحؤولية  لشركةمحدودة 

وحيد لها الخصائص التالية :
RAHA F.L : التحمية

الهدف : التجارة.
ابن  شارع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم تت أكدال الرااط.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

مأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 200.000 درهم.
اإلدارة : عهد تحييف الشركة الحيد 

عبد اللطيف الصبان.
إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

غاية ت3 د حماف.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  مم 
للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 
نوفماف  5ت  بتاريخ  بالرااط،  التجارية 

ت202، محت رقم 9075تت.
114 P

 TIMIOS ASSURANCES

COURTAGE. SUCC
مأسيس فرع لشركة

بحال،  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

العام  الجمع  محضر  صياغة  ممت 

الخصائص  لها  شركة  فرع  فتس 

التالية :

 TIMIOS  : التحمية 

 ASSURANCES COURTAGE.

SUCC

الهدف : وسيط التأمينات.
املقر االجتماعي : 7، زنقة ماسة 7 

و8 شقة رقم 5 بطانة سال.

الشركة  تحييف  عهد   : اإلدارة 

 Mr Ouamian Kouakou الحيد 

.serge-Wilfried

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

غاية ت3 د حماف.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  مم 

للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 

نوفماف  تت  بتاريخ  بحال،  االبتدائية 

ت202، محت رقم 37770.

115 P

 VIP SERVICES

PARTENAIRES
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

DHS 00.000ت

 SIEGE SOCIAL : Route Ouled

Ziane, Mers Sultan-Résidence

Assalam-Im.N - 2ème Etage

 Plateau Bureau N°0ت

CASABLANCA

RC : 35889ت - I.F : 8765235ت

T.P : 3269502ت

ICE : 00522029000053ت

التصفية - اإلغالق
بموجب محضر اجتماع الجمعية 

في املنعقد  العادية  غيف   العامة 

30 يونيو ت202، مقرر ما يلي :
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عن  املصفي  مقرير  على  املوافقة 
وكذلك  التصفية  عمليات  جميع 
أسفر  مما  النهائي  التصفية  ححاب 

عن رصيد صفر درهم.
مصفية  ححاب  واعتماد  فحص 

التفريغ للمصفي ومصريف واليته.
اإلغالق  عن  العام  الجمع   علن 
هذا  من  اعتبارا  للتصفية  النهائي 

اليوم.
ومخرج املصفي من إدارتها وممنحه 

إبراء ذمة نهائيا من واليته.
العامة، مع األ ذ  قررت الجمعية 
التصفية  ححاب  أن  االعتبار  في 
مكافآت،  أي  يظهر  ال  النهائية 
األسهم  امللكية  مخصيص  مقرر 
 28.072,18 بقيمة  أي  االجتماعية(، 
في  املشاركة  عدم  ومقرر  درهما، 

املكافآت.
أو  نسخة  لحامل  صالحيات 
جميع  الستكمال  منها  مقتطف 

اإلجراءات.
قلم  في  القانوني  اإليداع  مم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
نوفماف   5 بتاريخ  ت2ت799  رقم  محت 

ت202.
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L.1
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL SOCIAL DE

DHS 00.000ت
 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE 30
 APPT8 RUE MOULAY AHMED

LOUKILI HASSAN - RABAT
RC (RABAT) : 55677ت

T.P : 2507298ت - I.F : 5062557ت
ICE : 00287925000029ت

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرااط، يوم فامس سبتماف ت202، مم 
ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 
املميزات  ذات  محدودة  محؤولية 

املبينة فيما يلي :

L.التحمية : ت
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات محؤولية محدودة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
000ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 
للحصة  درهم  00ت  بمبلغ  حصة، 
الواحدة، موزعة بين الشركاء كالتالي :
الحيدة حيمي غيثة : 500 حصة.
الحيد بناني شهيد : 500 حصة.

 ،30 العمارة   : االجتماعي  املقر 
الشقة 8، زنقة موالي أحمد الوكيلي، 

ححان، الرااط.
الهندسة   : التجاري  النشاط 
املرمبطة  األنشطة  وجميع  املعمارية 

بها.
التحييف : مم تعيين الحيدة حيمي 
محيفين  شهيد  بناني  والحيد  غيثة 

للشركة ملدة غيف محددة.
بمصلحة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بتاريخ 8795تت  رقم  محت   بالرااط 

5 نوفماف ت202.
رقم السجل التجاري : 55677ت.

117 P

MLK DEVELOPMENT
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 00.000ت DHS
 SIEGE SOCIAL : 69, AVENUE

PATRICE LUMUMBA N°2
2ème ETAGE, HASSAN - RABAT

RC (RABAT) : 399ت3ت
T.P : 25ت0095ت - I.F : 25286598

ICE : 00209226000058ت
CNSS : 5963906

مفويت حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202،  أكتوار  3ت  في  بالرااط 
بصفته  سفيان  حجلي  الحيد  قرر 
 MLK لشركة  الوحيد  الشريك 
،DEVELOPMENT SARL AU 

ما يلي :
مفويت  عقد  على  املصادقة 
في بالرااط  املؤرخ   الحصص 
الحيد  بين  املوقع  ت202  أكتوار  3ت 

مالك محمد والحيد حجلي سفيان.

للشركة  األسا�ضي  القانون  محيين 
وفق التعديل املشار إليه أعاله.

مم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بتاريخ 8926تت  رقم  محت   بالرااط 

9 نوفماف ت202.
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HOLLAND TRADE CENTER
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 0.000ت DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE SIAM IMM
N°6 APPT N°3 - RABAT

RC (RABAT) : 77763
فسخ الشركة قبل األوان
تعيين مصفي للشركة

محديد عنوان مصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر  ت202،  سبتماف  3ت  في  بالرااط، 
الحيد  للشركة  الوحيد  الشريك 

أقضاض عبد الكريم ما يلي :
فسخ الشركة قبل األوان.

مصفية  إجراءات  بجميع  القيام 
أقضاض  الحيد  طرف  من  الشركة 
عبد الكريم الحامل لبطاقة التعريف 
بصفته   ،NM803579 رقم  الوطنية 

مصفي للشركة.
الشركة  مصفية  عنوان  محديد 
زنقة   : ب  الكائن  االجتماعي  بمقرها 
 ،3 6، الشقة رقم  سيام العمارة رقم 

الرااط.
مم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
ت202  نوفماف  فامس  بتاريخ  بالرااط 

محت رقم ت865تت.
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OUTCAST DIGITAL MEDIA
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
DHS 00.000ت

 SIEGE SOCIAL : 0ت RUE OMAR
 AL JADIDI REZ DE CHAUSSE

HAY AKKARI - RABAT

RC (RABAT) : ت5590ت

T.P : 2795تت0ت - I.F : 50655299

ICE : 00293ت96000005ت

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مم  ت202،  أكتوار  ت2  يوم  بالرااط، 

ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  محؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

 OUTCAST DIGITAL  : التحمية 

MEDIA

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

بشريك  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

000ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 

للحصة،  درهم  00ت  بمبلغ  حصة، 

كلها في ملكية الشريك الوحيد الحيد 

بوزاروط  الد.
عمر  زنقة  0ت،   : االجتماعي  املقر 

حي  األر�ضي،  الطابق  الجديدي 

العكاري، الرااط.

النشاط التجاري : جميع األنشطة 

املعلومامية املرمبطة بألعاب الفيديو.

بوزاروط  الد  الحيد   : التحييف 

ملدة غيف محددة.

مم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بتاريخ 9055تت  رقم  محت   بالرااط 

تت نوفماف ت202.
رقم السجل التجاري : ت5590ت.
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GESKO
مأسيس شركة

مبعا للعقد العرفي بتاريخ 8 نوفماف 

ذات  الشركة  قوانين  مم وضع  ت202 

املميزات التالية :

GESKO : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.
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الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو  ارجه :

بيع وشراء العقار.
: حي الحجري زنقة  الرئي�ضي  املقر 

الخميحات رقم ت2 العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000ت 
من  حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 
ملك  في  للواحدة  درهم  00ت  فئة 

يونس وحامد.
الحيد  طرف  من  تحييف   : اإلدارة 

ياسين وحامد.
بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  محت  ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ 
رقم  مجاري  سجل  3559/ت202 

ت3883.
121 P

OZAN PRIME
مأسيس شركة

مبعا للعقد العرفي بتاريخ 8 نوفماف 
ذات  الشركة  قوانين  مم وضع  ت202 

املميزات التالية :
OZAN PRIME : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  ارجه :
الغيف،  لححاب  البضائع  نقل 

استيفاد ومصدير.
الوفاق  مدينة   : الرئي�ضي  املقر 

بلوك B رقم 22 العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000ت 
من  حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 
ملك  في  للواحدة  درهم  00ت  فئة 

يوسف البهلول.
الحيد  طرف  من  تحييف   : اإلدارة 

يوسف البهلول.
بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  محت  ت202  نوفماف   9 بتاريخ 
رقم  مجاري  سجل  3535/ت202 

.38809
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FENNEC PECHE
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
فامس  بتاريخ  العرفي  للعقد  مبعا 
قوانين  وضع  مم  ت202  نوفماف 

الشركة ذات املميزات التالية :
FENNEC PECHE : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املحؤولية املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو  ارجه :

معالجة ومجديد ونقل جميع أنواع 
املتعلقة  األنشطة  جميع  الحمك، 

بالصيد والبحر.
املنطقة  29ت   : الرئي�ضي  املقر 

الصناعية املر�ضى، العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000ت 
من  حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم  00ت  فئة 

كالتالي :
 350 العزيز  عبد  عباد  الحيد 

حصة.
 660 ايدبويش  الححن  الحيد 

حصة.
الحيد  طرف  من  تحييف   : اإلدارة 
عباد عبد العزيز و الححن ايدبويش.
بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  محت  ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ 
رقم  مجاري  سجل  3558/ت202 

.38829
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STE SOLLO OPTIQUE
SARLAU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
7 يناير ت202 بالرااط مقرر ما يلي :

 STE SOLLO  : التحمية 
OPTIQUE SARLAU

الهدف االجتماعي : نظاراتي  البيع 
بالتقحيط(.

بصفة عامة القيام بكل العمليات 
باملوضوع  مباشرة  بصفة  املتعلقة 
أو  مماثل  موضوع  بأي  أو  االجتماعي 

مرمبط.

املقر االجتماعي : متجر رقم 3 و5 
حي  املقاومة  شارع  أبيدجان  زنقة 

املحيط الرااط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  مقحم  درهم  00.000ت  مبلغ  في 

درهم  00ت  فئة  من  حصة  000ت 

موزعة على الشكل التالي :

الحيد عمر أشكري 000ت حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.
اشكري  عمر  الحيد   : التحييف 

غيف  غيف  ملدة  وذلك  للشركة،  محيف 

محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرااط.
التجاري  السجل  التقييد  رقم 

9ت503ت.
للبيان والنشر

124 P

ايربان هير
URBAN HAÏR SARI

رأسمال قدره 90.000 درهم

8ت، متجر رقم ت، شارع عمر

ابن الخطاب، أكدال، الرااط

مفويت حصص من رأسمال الشركة
بتاريخ 5 أكتوار ت202، قررالجمع 

»ايراان  لشركة  االستثنائي  العام 

هيف«، شركة ذات محؤولية محدودة 

درهم،   90.000 قدره  برأسمال 

ومقرها التجاري العنوان : 8ت، متجر 
الخطاب،  ابن  عمر  شارع  ت،  رقم 

أكدال، الرااط.

من  حصة   300 مفويت  معاينة 
طرف  من  اململوكة  الشركة  رأسمال 

الدين  وصالح  ثابت  جواد  الحيدان 

حن�ضي  عمراني  الحيد  لفائدة  البازي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ياسر، 

.A533892 الوطنية

املوافقة  العام  الجمع  قرر 

والحماح بهذا التفويت.

القانون  من  و7   6 املادة  تعديل 
األسا�ضي.

في  القانوني  اإليداع  هذا  وجاء 
في  التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
رقم  ت202  نوفماف   9 بتاريخ  الرااط 
التجاري  السجل  وتعديل  8935تت 

رقم 0305ت.
125 P

MOLBIOL EXPERT
SARL

Au capital de 200.000 DHS
 Siège Social : Casablanca, 8,

 Rue Ibnou Adile RDC Appt n°ت
Bourgogne

RC  : 37065ت
تعديل النشاط التجاري للشركة

 MOLBIOL شركة  شركاء  امخذ 
العام  الجمع  EXPERT SARL  الل 
ت202  5 أغحطس  االستثنائي بتاريخ 

القرار التالي :
للشركة  التجاري  النشاط  تعديل 
من  الل إضافة األنشطة الرئيحية 
وموزيع  ومصدير  استيفاد   : التالية 
واستيفاد  الطبية  األجهزة  وصيانة 
الكواشف  وتحويق  وموزيع  ومصدير 

لالستخدام التشخي�ضي في املختاف.
محيين القانون األسا�ضي للشركة.

وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 
رقم  محت  البيضاء  بالدار  التجارية 

799359 بتاريخ 8 نوفماف ت202.
مقتطف من أجل اإلشهار

126 P

 SOCIETE GLOBAL
 RESSOURCES
CONSULTING

SARL AU
 QU LAADIR LOT IKRAM RUE

ISLAM ABAD N°5ت OUEZZANE
 IF : 6362ت52ت - Registre de

commerce N°065ت
رفع رأسمال الشركة

عام  جمع  محضر  بمقت�ضى 
ت202  يناير  9ت  في  مؤرخ  استثنائي 
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الوحيد  الشريك  قرر  وزان  بمدينة 

بطاقته  اإلدري�ضي،  يحيى  الحيد 

رفع   ،GMرقم692ت0ت الوطنية 

 90000 بمبلغ قدره  الشركة  رأسمال 

إلى  درهم  0.000ت  من  أي  درهم 

مقديم  طريق  عن  درهم  00.000ت 

حصص نقدية.

األسا�ضي  القانون  محيين  ومم 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  يناير   26 بتاريخ 

2955 سجل مجاري رقم 065ت.
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 STE BUREAU HORIZONS COMPTA SARL

AU

0.75.36ت.06.55

CENTRE KINE-RIZK

SARL AU 

 26 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  مأسيس  مم  ت202  أكتوار 

محمل الخصائص التالية :

 CENTRE KINE-RIZK : التحمية

SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : مروضة طبية.

رأس املال : 0.000ت درهم.

املدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

املقر االجتماعي : رقم 3ت، الطابق 

األمل،  حي  أيمن،  مجزئة  األر�ضي، 

القرية، سال.

املحيف : ملياء شويرف.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

بحال،  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

.37722
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شركة التدقيق والخافة ش.م.م

BRICO GAM
ش.م.م

استمرارية الشركة
قرر  ت202،  سبتماف   30 بتاريخ 

 BRICO لشركة  الوحيد  الشريك 

محؤولية  ذات  شركة   ،GAM

الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 
ومقرها  درهم  00.000ت  رأسمالها 
اركشون،  زنقة   ،9 برقم  االجتماعي 
لجيفوند،  حي  إبراهيمي،  بشيف  زاوية 

الدار البيضاء، ما يلي :

رغم  حارة  الشركة  استمرارية 

االجتماعي  رأسمالها  أرااع  ثالثة 
بموجب أحكام املادة 86 من القانون  

.5-96

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ت202  نوفماف  2ت  بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 37ت800.
ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخافة
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CONNEXTEK
SARL

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة

بمقتضيات عقد عرفي مم محريره، 

مم مأسيس شركة مميزاتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة.

 : االجتماعية  التحمية 

CONNEXTEK

الهدف   : االجتماعي  الهدف 

و ارج  املغرب  في  للشركة  االجتماعي 

املغرب هو :

استيفاد، مصدير وايع جميع أنواع 

املكامب  اممتة  الكومبيومر  أجهزة 

وأحدث التقنيات.

في  الشركة  ودعم  االستشارات 
املعلومات  حلول  مكنولوجيا  مجال 

الرقمنة،  املعلومات،  مكنولوجيا 

أحدث التقنيات(.

واملواقع  التطبيقات  مطوير 

أنواع  جميع  وكذلك  االلكتفونية 

حلول مكنولوجيا املعلومات.

بيع، شراء، مأجيف، صيانة ومركيب 

واالمصاالت  الكمبيومر  أجهزة  جميع 

واملواد االستهالكية للكومبيومر.

جميع أنواع الخدمات والتفكيبات 

املختلفة املتعلقة بغرض الشركة.

العمليات  كل  عامة،  واصفة 

الصناعية،  التجارية،  املهنية، 

املتعلقة  واملالية،  الثابتة  املنقولة، 

مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

التي  أو  أعاله،  املذكورة  باألهداف 

من  شأنها أن تحاعد على محقيقها أو 

مطويرها.

أنفا  شارع   : االجتماعي  املقر 

الدار  ت9  رقم  شقة  التاسع  الطابق 

البيضاء.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

مأسيحها.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

0.000ت  قيمة  في  الشركة  رأسمال 

درهم مقحمة إلى 00ت حصة من فئة 

00ت درهم للحصة الواحدة، مكتتبة 

مامة  بصفة  نقدا  محررة  بكاملها، 

وموزعة على الشركاء كما يلي :

الحيدة نوال بنحودة 500 حصة.

الحيد سعيد اعراب 500 حصة.

غيف  ملدة  الشركة  تحيف   : التحييف 

محدودة من طرف :

مزداد  اعراب،  سعيد  الحيد 

بتاريخ 22 أكتوار 973ت، ذو جنحية 

زنقة  ت2ت  ب  القاطن  مغراية، 

الجديدة ق، الدار البضاء، والحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE638070

تسجيل  مم   : التجاري  السجل 

بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

ت202  أكتوار   27 بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 520529.
ملخص قصد النشر
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إكحكوب ش.م.م

 MOHAMMEDIA SPORT

FISHING

ش.م.م

استمرارية الشركة
ت202،  سبتماف   30 بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 MOHAMMEDIA SPORT

محؤولية  ذات  شركة   ،FISHING

الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 

ومقرها  درهم   200.000 رأسمالها 

ليحابليت  00ت،  رقم  ب  االجتماعي 

املحمدية، ما يلي :

رغم  حارة  الشركة  استمرارية 

االجتماعي  رأسمالها  أرااع  ثالثة 

بموجب أحكام املادة 86 من القانون 

.5-96

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكمة التجارية باملحمدية 

رقم  محت  ت202  أكتوار  ت2  بتاريخ 

.2200
ملخص قصد النشر

إكحكوب
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PISTON CAR

SARL

بموجب الجمع العام فوق العادة 

ت202  نوفماف   5 بتاريخ  للشركاء 

PISTON CAR SARL شركة  لشركة 

رأسمالها  املحدودة  املحؤولية  ذات 

00.000ت درهم قرروا ما يلي :

املصادقة على مفويت الحصص.

للشركة  األسا�ضي  القانون  محيين 

مع مقحيم جديد لرأسمال الشركة.

تحمية محيف جديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202  نوفماف  تت  بتاريخ  بالرااط 

محت الرقم ت905تت.
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ZEIN RESTAURANT
SARL

رأسمالها : 00.000ت درهم

 RUE JAHID RES DEMNAT 70

ETG ت N°9 MOHAMMEDIA

إغالق التصفية للشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  أكتوار   5 ماريخ  في  باملحمدية 

ححابات  على  العام  االجتماع  وافق 

ذمة  إبراء  مع  النهائية،  التصفية 

املصفي الحيدة سهام رحالي إلدارتها، 

إغالق  إلى  وأشارت  واليتها،  وفت  قد 

مصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202  أكتوار   27 بتاريخ  باملحمدية 

محت رقم ت225.
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أ & ت إنيرجي
A & T ENERGY SARL AU

225 حي الحرية ت الطابق 3

الشقة 9 املحمدية

مأسيس شركة محدودة املحؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  27 أكتوار  باملحمدية في ماريخ 

لشركة  األسا�ضي  القانون  إنشاء  مم 

وحيد  لشريك  املحؤولية  محدودة 

 صائصها كالتالي :

التحمية : أ & ت إنيفجي.

املوضوع :

الصحية،  املرافق  مركيب  أعمال 

التدفئة، التبخيف الصناعي.

اإللكتفوني  العمل  ورش  استغالل 

أو الكهروميكانيكي.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأسمال 

000ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

حصة من فئة 00ت درهم للحصة.

000ت  طارق  الحق  عبد  للحيد 

حصة.

الحيد  تعيين  مم  الشركة  إلدارة 

وحيد  كمحيف  طارق  الحق  عبد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدية يوم 8 نوفماف ت202 محت 

رقم 2320.

134 P

القدري بروموسيو اموبلييغ
 EL KADRI PROMOTION

IMMOBILIERE

225 حي الحرية ت الطابق 3

الشقة 9 املحمدية

مأسيس شركة محدودة املحؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  سبتماف   8 ماريخ  في  باملحمدية 

لشركة  األسا�ضي  القانون  إنشاء  مم 

وحيد  لشريك  املحؤولية  محدودة 

 صائصها كالتالي :

بروموسيو  »القدري   : التحمية 

اموالييغ«.

املوضوع :

مقاول عقاري.

مقاول بناء شامل.

شركة الهندسة املدنية.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأسمال 

000ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

حصة من فئة 00ت درهم للحصة.

الحالم  عبد  القادري  للحيد 

000ت حصة.

الحيد  تعيين  مم  الشركة  إلدارة 

وحيد  كمحيف  الحالم  عبد  القادري 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدية يوم 3 نوفماف ت202 محت 

رقم 2275.
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STE SAISS CAOUTCHOUC
SARL

رأسمالها : 500.000 درهم
متجر رقم 6 إقامة النخلة طريق عين 

الحمن فاس
السجل التجاري رقم : ت2280

التغييف
بفاس  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركاء  قرر  ت202  يوليو   5 بتاريخ 
SAISS CAOUTCHOUC  شركة 

ما يلي :
موسيع نشاط الشركة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ بفاس  التجارية   باملحكمة 
رقم  محت  ت202  نوفماف   9

5985/ت202.
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AGRIBROS
شركة ذات محؤولية محدودة 

رأسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : 55، زنقة 
مانحيفت شقة رقم ت، أكدال

الرااط
محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  أكتوار  تت  بتاريخ  بالرااط 
محؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

محدودة باملميزات التالية :
 AGRIBROS : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
محؤولية محدودة.

املوضوع االجتماعي :
التحييف واالستغالل الزراعي.

اإلنتاج الزراعي.
العقارات  جميع  وتشغيل  مأجيف 

الزراعية.
املدة : 99 سنة.

زنقة   ،55  : االجتماعي  املقر 
أكدال،  ت،  رقم  شقة  مانحيفت، 

الرااط.
درهم  00.000ت   : الرأسمال 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة :

الحصص : 

الحيدة زينب برا�ضي : 500 حصة.

الحيدة وليد برا�ضي : 500 حصة.

إلى  التحييف  أسند   : التحييف 

لبطاقة  الحامل  برا�ضي  وليد  الحيد 

 L552322 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة غيف محدودة.

للشركة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ بالرااط  التجارية   باملحكمة 

5ت نوفماف ت202 محت رقم 9097تت.
رقم السجل التجاري : 55935ت.
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MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 05.22.55.06.05

KAOBA شركة
شركة ذات محؤولية محدودة
رأسمالها : 0.000.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مجزئة 56، الحي 

الصناعي، حي الحوالم، الحاحل

برشيد

السجل التجاري 5885ت

العام  الجمع  ملداوالت  مبعا 

ماي  8ت  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020 قرر الشركاء :

للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 

من : 92 شارع 2 مارس الدار البيضاء 

حي  الصناعي  الحي   56 مجزئة   : إلى 

الحوالم الحاحل - برشيد.

النظام  من   5 البند  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

محديث النظام األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بافشيد بتاريخ تت نوفماف ت202 محت 
رقم 372ت للسجل التجاري 5885ت.

138 P

ESSAYEGH
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد  ت202،  أكتوار   7 بتاريخ  الرااط، 

املحؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة.

.ESSAYEGH : التحمية
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البضائع  نقل   : االجتماعي  الهدف 
/ أعمال مختلفة / نقل املحتخدمين 

والغيف.
رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة.
احمد نصيفي رقم بطاقة التعريف 

الوطنية 0ت930تV ب 500 حصة.
بطاقة  رقم  نصيفي  نعيمة 
التعريف الوطنية 528تV26 ب 500 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  ماريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
ما عدا  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى 
ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة 

التسجيل.
ابراهيم  زنقة   56 رقم   : املقر 
 2 رقم  شقة   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرااط.
ونعيمة  نصيفي  احمد   : املحيفان 

نصيفي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
 : بالرااط  التجارية  باملحكمة 

55827ت.
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YOUNESS AISSAT
SARL AU
مأسيس

 YOUNESS  : االجتماعي  اللقب 
.AISSAT SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
محؤولية محدودة بشريك وحيد.

عيحات،  يونس  الحيد   : الشركاء 
.ADب.و 05375ت

رأس املال : 00.000ت درهم.
000ت   : االجتماعية  الحصص 

حصة للحيد يونس عيحات.
املحيف : الحيد يونس عيحات.

العوامر  دوار   : االجتماعي  املقر 
ضيعة عيحات عين عودة.

تحويق   : االجتماعي  الهدف 
املنتوجات الفالحية والزراعية.

االستيفاد والتصدير.

استغالل املطاحن.

النقل واللوجحتيك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

السجل  رقم  بتمارة  االبتدائية 

التجاري 35539ت.
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فوست ألينو
ش.م.م

رقم 222، زنقة واد أكرو، قطاع 

الفتس، لعيايدة - سال

مبعا ملحضر الجمع العام للشركاء 

بتاريخ 27 أكتوار ت202، املسجلة في 

الرااط بتاريخ 30 أكتوار ت202 محت 

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع 

محؤولية محدودة باملميزات التالية :

التحمية : شركة »فورست ألينو« 

ش.م.م.
222، زنقة  : رقم  املقر االجتماعي 

 - لعيايدة  الفتس،  قطاع  أكرو،  واد 

سال.

املوضوع : نجارة األملنيوم.

األشغال املختلفة.

عموما جميع العمليات التجارية، 

وغيف  العقارية  املالية،  الصناعية، 

في  املحاهمة  يمكنها  التي  العقارية 

منمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التحييف : تحييف الشركة من طرف 

الحيد كريم محمد.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

موزعة بين الشركاء كما يلي :

الحيد كريم محمد : 800 حصة.

الحيد كريم أسامة : 00ت حصة.

الحيد كريم محمد : 00ت حصة.

املجموع : 000ت حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بحال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت  بتاريخ 

.37768
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STE KRJ INFORMATIQUE
SARL AU

رقم السجل التجاري : 7ت558ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  سبتماف  فامس  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : مكامب  ماجر موريد(.

الحوسبة  ماجر معدات(.

العمل املنجز أو البناء  مقاول(.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

ححان  الوكيلي،  أحمد  موالي  شارع 

الرااط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 00.000ت درهم.

غيف  ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

 ROUGANI طرف  من  محدودة 

.MOHAMED

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  0ت  بتاريخ 

8966تت.
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 STE PROFESSIONAL

HOUSE COMPANY
SARL

رقم السجل التجاري : 55729ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية
بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى   

وضع  مم  ت202  سبتماف  فامس  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : أعمال أو تشييد متنوعة 

 مقاول(.

استشارات إدارية.

أو  والتصدير  ماجر  االستيفاد 

وسيط(.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

ححان  الوكيلي،  أحمد  موالي  شارع 

الرااط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 00.000ت درهم.

غيف  ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

محدودة من طرف :

.OUAFDI AHMED

.AMZIL YOUSSOUF

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

8856تت.

143 P

STE 2 A B L
SARL AU

رقم السجل التجاري : 55535ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  أغحطس  2ت  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : أعمال أو تشييد متنوعة 

 مقاول(.

التفاوض.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

ححان  الوكيلي،  أحمد  موالي  شارع 

الرااط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 00.000ت درهم.

ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

 AHNANE طرف  من  محدودة  غيف 

.ABDELLAH

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  أكتوار   28 بتاريخ 

ت860تت.
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STE THE KITCHEN SQUAD
SARL

رقم السجل التجاري : 55525ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية 
بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  ماي  ت3  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : مطعم  مشغل(.

متعهد.

وكالة أحداث.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

ححان  الوكيلي،  أحمد  موالي  شارع 

الرااط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 0.000ت درهم.

غيف  ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

محدودة من طرف :

 H A S S I N E - T A D L A O U I

.OTHMANE

.ASSEM ALI

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  سبتماف   2 بتاريخ 

ت720تت.

144P مكرر

HIVE PROD
SARL

3ت  في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أغحطس ت202 قرر محاهموا شركة 

HIVE PROD SARL ما يلي :

ت - الحل املحبق للشركة.

الحنتي�ضي  الحيد  تعيين   -  2

سلمان كمصفي للشركة.

: شقة  التصفية  مقر  محديد   -  3

بكر  أبو  ساحة   2 رقم  عمارة  0ت 

الصديق أكدال الرااط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   27 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 8566تت.
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 NES TRAVAUX DIVERS

EXPRESS
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

مم  قد  بالرااط،  ت202  نوفماف   5  

وضع القانون األسا�ضي لشركة محمل 

الخصائص التالية :

 NES TRAVAUX  : التحمية 

.DIVERS EXPRESS SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.

عامة  مقاولة   : االجتماعي  الهدف 

لجميع أعمال البناء والصرف الصحي 

والتنمية العامة أو الخاصة.

بيع ومركيب الر ام والجرانيت.

مقديم الخدمات.

العمل بالوساطة.

االستيفاد والتصدير.

التجارة.

درهم  00.000ت   : املال  رأس 

مقحم إلى 000ت حصة من فئة 00ت 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

الحيدة  ديجة العرفاوي : 000ت 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ما  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى  

ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة  عدا 

التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 

حي  الحومر  ديور  الثالث  الطابق   82

 عقوب املنصور الرااط.

الحيدة  ديجة   : املحيف 

العرفاوي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55977ت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية بالرااط محت رقم 59ت9تت 

بتاريخ 6ت نوفماف ت202.
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NES AUTO
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

مم  قد  بالرااط،  ت202  نوفماف   5  

وضع القانون األسا�ضي لشركة محمل 

الخصائص التالية :

 NES AUTO SARL  : التحمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.

إصالح   : االجتماعي  الهدف 

وصيانة جميع الحيارات ومحتلزماتها 

وتشخيص املركبات.

غحل ومنظيف جميع املركبات.

وصيانة  منظيف  منتجات  بيع 

املركبات.

مقديم الخدمات.

االستيفاد والتصدير.

التجارة.

درهم  00.000ت   : املال  رأس 

مقحم إلى 000ت حصة من فئة 00ت 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

000ت   : الصلبي  الهاشمي  الحيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ما  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى  

ماريخ  من  مبتدئ  األولى  الحنة  عدا 

التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 

حي  الحومر  ديور  الثالث  الطابق   82

 عقوب املنصور الرااط.

املحيف : الحيد الهاشمي الصلبي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ت5587ت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية بالرااط محت رقم 9022تت 

بتاريخ تت نوفماف ت202.

148 P

 LIMOUSINE PRESTIGE

TRAVEL

SARL AU

بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

تغييف  مم  ت202  أكتوار   25 بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

شارع   6 من  الشركة  مقر  تغييف 

6ت  رقم  شقة   5 الطابق  عوا  ضاية 

الجديد رقم  املقر  إلى  الرااط.  أكدال 

الرياض  حي  تت  سكتور  عنبية   2

الرااط.

الشركة من طرف  مدار   : التحييف 

الحيد موالي سميف كريمان ملدة غيف 

محدودة.

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت  بتاريخ 

9002تت.
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AKRAMINE CAFE

SARL

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

تغييف  مم  ت202  يوليو  3ت  بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

الشركة  حصص  من   50% بيع 

سطاني  جهان  الحيدان  طرف  من 

عادل  الحيد  إلى  موفيق  ودوااجي 

2500 حصة  مقدر ب  والتي  الحاكن 

بمبلغ 250.000 درهم.

الشركة من طرف  مدار   : التحييف 

الحاكن  عادل  الحيدان  املحيفان 

وجهان سطاني ملدة غيف محددة.

بكتابة  مم   : القانوني  لإليداع 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 

.6772
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LE NOBLE TERROIR
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رأسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي أحمد الوكيلي، ححان، 

الرااط
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى   - ت 
مم  ت202،   أكتوار   5 بتاريخ  بالرااط 
ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع 
محت  وذلك  املحدودة  املحؤولية 

املعطيات التالية :
 LE NOBLE TERROIR : التحمية

.SARL
بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 
مباشر أو غيف مباشر، إما لنفحها أو 
للمشاركة، أو لطرف ثالث، في املغرب 

وفي جميع البلدان :
الجان،   : غذائي  منتوج  أي  بيع 
من  مشرواات  معلبات،  شاركوميفي، 

أي مصدر.
األطعمة املعلبة واملحلية.

بجميع  الكحولية  املشرواات  بيع 
والبيفة  النبيذ   : بالتجزئة  أنواعها 
الروحية  واملشرواات  والخمور 

واملشرواات منخفضة الكحول.
 ،PLV وأعمال  الندوات،  منظيم 
في  �ضيء  حاهم  أي  عامة  واصفة 

مطوير أنشطة الشركة.
العدادات  جميع  وتشغيل  إنشاء 
والوكاالت والفروع واملخازن التجارية.
املشاركة املباشرة أو غيف املباشرة 
الشركات  جميع  في   للشركة، 
التي  أو  إنشاؤها  مم  التي  الشركات  او 
طريق  عن  والسيما  إنشاؤها،  سيتم 
محاهمات  أو  جديدة  شركات  إنشاء 

أو جمعيات في املشاركة.
العمليات  جميع  عامة  واصفة 
التي لها ارمباط مباشر أو غيف مباشر 
والتي  أعاله  املبينة  الغايات  بإحدى 
منمية  على  تحاعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

املقر االجتماعي : عمارة 30، شقة 
8، زنقة موالي احمد الوكيلي، ححان 

- الرااط.
00.000ت درهم موزع   : رأس املال 

حصة  كل  قيمة  حصة  000.ت  على 

وأسندت  كلها  حررت  درهم  00ت 

للشركاء كالتالي :

 660  : الحائس  مامون  الحيد 

حصة.

الحيد جواد العمار : 350 حصة.

املجموع : 000ت حصة.

التحييف : عين الحيد جواد العمار 

محيفا للشركة ملدة غيف محدودة.

فامس  من   : االجتماعية  الحنة 
أول  إن   ، د حماف  ت3  إلى  يناير  

يوم منتهي  سوف  اجتماعية   سنة 

 ت3 د حماف ت202.

االحتياطي  لتكوين   %  5  : األرااح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -  2

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202،  نوفماف   9 بتاريخ 

رقم  التجاري  8936تت  السجل 

ت5579ت).
بمثابة مقتطف وايان

املحيف
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BEDIENUNG
شركة ذات محؤولية محدودة

مأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  سبتماف  5ت  بتاريخ  بالقنيطرة 

املحؤولية  ذات  شركة  إنشاء  مم 

املحدودة ذات الخاصيات التالية :

.BEDIENUNG : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة.

محويل   : االجتماعي  املوضوع 

األموال.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

الحوزية   C بلوك  98ت  : رقم  املقر 
القنيطرة.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة.
 : يوسف  سليماني   : الحصص 
350 حصة، منجي رشيدة حصة 330 

حصة، العلمي البقالي 330 حصة.
التحييف : الحيد سليماني يوسف 
ومنجي رشيدة كمحيفين للشركة ملدة 

غيف محدودة.
السجل التجاري رقم : 63077.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
ت3 د حماف من كل سنة.

باملحكمة  للشركة  اإليداع  مم   
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 3 نوفماف 

ت202 محت رقم 63077.
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BIMBO MOROCCO
شركة محدودة املحؤولية

 من شريك واحد
رأسمالها 5.700ت565.9 درهم
مقرها االجتماعي الحي الصناعي

 بئف رامي رقم 72 القنيطرة
الزيادة في رأسمال الشركة

على إثر الجمع العام غيف العادي 
املنعقد بتاريخ 22 يونيو ت202 و فامس 
الوحيد  الشريك  قرر  ت202،  أكتوار 
 »BIMBO MOROCCO« لشركة 
شركة محدودة املحؤولية من شريك 
5.700ت565.9  رأسمالها  واحد، 
الحي  االجتماعي  مقرها  درهم، 
الصناعي بئف رامي رقم 72 القنيطرة، 

ما يلي :
تغييف الهدف االجتماعي كما يلي :

املخبوزة  الحلع  ومجارة  صناعة 
الطازجة واملحفوظة على الرف.

االجتماعي  املال  رأس  في  الزيادة 
وذلك  درهم  8.700ت26.9  بقيمة 
درهم  5.700ت565.9  من  لحمله 
مقابل  درهم،  833.500.ت59  إلى 
00ت  بقيمة  حصة  87ت269  إصدار 
بكاملها  الواحدة محرر  درهم للحصة 

لصالح :

 STE BAKERY IBERIAN

 INVESTMENT S.L : 26987ت

حصة.

تعديل كل من البند 2 و 6 و 7 من 

القانون األسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 88805.

153 P

ATLAS AGENCY
SARL AU

شركة محدودة املحؤولية من شريك 

واحد

رأسمالها 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : حي الحدائق 

شارع محمد الخامس مجزئة القدس 

2 الطابق األول عمارة ف رقم ت 

القنيطرة

على إثر الجمع العام غيف العادي 

املنعقد بتاريخ 3ت سبتماف ت202 و 5 

الوحيد  الشريك  قرر  ت202،  أكتوار 

شركة   »ATLAS AGENCY« لشركة 

محدودة املحؤولية من شريك واحد، 

مقرها  درهم،  00.000ت  رأسمالها 

محمد  شارع  الحدائق  حي  االجتماعي 

الطابق   2 القدس  مجزئة  الخامس 

ما  القنيطرة،  ت  رقم  عمارة ف  األول 

يلي :

مأكيد نقل املقر االجتماعي إلى حي 

الحدائق شارع محمد الخامس مجزئة 

القدس 2 الطابق األول عمارة ف رقم 

ت القنيطرة.

يلي  كما  االجتماعي  الهدف  تغييف 

لألنشطة التالية :

أشغال مختلفة أو البناء.

من   5 و   2 البند  من  كل  تعديل 

القانون األسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 

 26 أكتوار ت202 محت رقم 88773.
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MANSOURI FRERES TRANS
SARL AU

شركة محدودة املحؤولية
رأسمالها 600.000 درهم

مقرها االجتماعي : 23 شارع أنوال 
عمارة فلوري تت مكتب 5 ميموزا 

القنيطرة
على إثر الجمع العام غيف العادي 
ت202،  سبتماف   23 بتاريخ  املنعقد 
لشركاء  العامة  الجمعية  قررت 
 MANSOURI FRERES« الشركة 
TRANS« شركة محدودة املحؤولية، 
مقرها  درهم،   600.000 رأسمالها 
عمارة  أنوال  شارع   23 االجتماعي 
فلوري تت مكتب 5 ميموزا القنيطرة، 

ما يلي :
مجزئة  إلى  االجتماعي  املقر  نقل 
 287 رقم    Aت العربي  املغرب 

القنيطرة.
غيف  ملدة  إضافي  محيف  تعيين 

محددة :
ادريس،  منصوري  الحيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الحاكن   G37367ت رقم 
287 بئف رامي  تA رقم  املغرب العربي 

القنيطرة.
من   52 و   5 البند  من  كل  تعديل 

القانون األسا�ضي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 88823.
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SOCIETE HORAY CAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 52 شارع محمد 

الديوري إقامة هشام مكتب رقم 3 
القنيطرة

السجل التجاري رقم ت2ت37 
القنيطرة

الحل املبكر للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام غيف 
العادي لشركة HORAY CAR شركة 
بشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد مقرر باإلجماع ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

 BALKOUMI الحيد  تعيين 

مصفي  بصفته   ،NOUREDDINE

للشركة.

الشركة  مصفية  مقر  محديد 

بعنوان الشركة أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 88893 رقم  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتاريخ 3 نوفماف ت202.

156 P

ORCA FISH
 شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : أزرهون 2 رقم 63 

الطابق األول، القنيطرة

مأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى   

بالقنيطرة، مم وضع القانون األسا�ضي 

لشركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 ORCA FISH SARL  : التحمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة بشريك وحيد.

رقم   2 أزرهون   : االجتماعي  املقر 

63 الطابق األول، القنيطرة.

موضوع الشركة : ماريور.

املقاولة في نقل البضائع.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  مبلغ  في  الشركة 

00ت  بقيمة  000.ت حصة  إلى  مقحم 

درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

الحيد  إلى  أسند   : التحييف 

منصوري محمد.

التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 57ت63 بتاريخ 5ت نوفماف ت202.

157 P

WALIMOBI
 شركة ذات املحؤولية املحدودة 

املقر االجتماعي : مجزئة األمل موسعي 
525، القنيطرة

السجل التجاري رقم 53659 
القنيطرة

مفويت حصص اجتماعية
وتعيين محيف جديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 WALIMOBI لشركة  العادي  غيف 
شركة ذات املحؤولية املحدودة، مقر 

ما يلي :
الحصص  مفويت  على  املصادقة 
من  العلجة  البدوي  للحيد  الكاملة 
مهام التحييف وتعيين الحيد مصطفى 
بعطوط  محمد  والحيد  اشتامة 

محيفين للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم  محت  بالقنيطرة  االبتدائية 

88855 السجل التجاري 53659.
158 P

DOMAINE OULED TAZI
SARL

 بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في 
ت202،  أكتوار  2ت  بتاريخ  القنيطرة 
األسا�ضي  القانون  على  االمفاق  مم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 DOMAINE OULED  : التحمية 

.TAZI SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة.
العمليات  إدارة  مقاول   : الغرض 

الزراعية.
أبو  شارع   58  : االجتماعي  املركز 
 ،2 إيمان مكتب  إقامة  بكر الصديق 

القنيطرة.
درهم  00.000ت   : الرأسمال 
اجتماعية  000.ت حصة  إلى  مقحمة 

بقيمة 00ت درهم للحصة الواحدة.
الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.
القانوني  5 % االحتياطي   : األرااح 

والباقي بعد املداولة.

لتحييف  قانونيا  عين   : التحييف 
كمحيف  محدودة  غيف  وملدة  الشركة 

وحيد الحيد مصطفى بابا.
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  مم 
االبتدائية القنيطرة بتاريخ 5ت نوفماف 

ت202 محت رقم 69ت63.
159 P

ETUDES GRANDS PROJETS
SARL

 بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في 
ت202،  نوفماف  5ت  بتاريخ  القنيطرة 
األسا�ضي  القانون  على  االمفاق  مم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 ETUDES GRANDS  : التحمية 

.PROJETS SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة.
الهندسة  دراسة  مكتب   : الغرض 

املدنية.
أبو  شارع   58  : االجتماعي  املركز 
 ،2 إيمان مكتب  إقامة  بكر الصديق 

القنيطرة.
درهم  00.000ت   : الرأسمال 
اجتماعية  000.ت حصة  إلى  مقحمة 

بقيمة 00ت درهم للحصة الواحدة.
الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.
القانوني  5 % االحتياطي   : األرااح 

والباقي بعد املداولة.
لتحييف  قانونيا  عين   : التحييف 
كمحيف  محدودة  غيف  وملدة  الشركة 
 OTHMAN M’AMRT الحيد  وحيد 

.et AISSA EL BOUCHIKHI
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  مم 
االبتدائية القنيطرة بتاريخ 5ت نوفماف 

ت202 محت رقم ت7ت63.
160 P

O.Z.M.J LOGISTIQUE
SARL AU

 بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في 
ت202،  نوفماف  5ت  بتاريخ  القنيطرة 
األسا�ضي  القانون  على  االمفاق  مم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
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 O.Z.M.J  : التحمية 

.LOGISTIQUE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة.

الغرض : النقل الشخ�ضي.

أبو  شارع   58  : االجتماعي  املركز 

 ،2 إيمان مكتب  إقامة  بكر الصديق 

القنيطرة.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

اجتماعية  000.ت حصة  إلى  مقحمة 

بقيمة 00ت درهم للحصة الواحدة.

الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.

القانوني  5 % االحتياطي   : األرااح 

والباقي بعد املداولة.

لتحييف  قانونيا  عين   : التحييف 

محدودة  غيف  وملدة  الشركة 

 OTHMAN الحيد  وحيد  كمحيف 

.BOULAICH

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  مم 

االبتدائية القنيطرة بتاريخ 5ت نوفماف 

ت202 محت رقم 59ت63.

161 P

SOCIETE AUTOFAB
 شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : ت0ت، شارع موالي 

عبد العزيز إقامة الصنوار مكتب 

رقم 5، القنيطرة

مأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى   

بالقنيطرة، مم وضع القانون األسا�ضي 

لشركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.AUTOFAB SARL : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة.

شارع  ت0ت،   : االجتماعي  املقر 

الصنوار  إقامة  العزيز  عبد  موالي 

مكتب رقم 5، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

 ENTREPRENEUR DE LA

 GESTION D’EXPLOITATION

.AGRICOLE

 ENTREPRENEUR DE LA

 GESTION D’EXPLOITATION

.INDUSTRIELLE

 ENTREPRENEUR DE

CONSTRUCTION METALLIQUE
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  مبلغ  في  الشركة 

00ت  بقيمة  000.ت حصة  إلى  مقحم 

درهم للواحدة مقحمة على الشركاء :

الحيل هشام 500 حصة.

الحيل عصام 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

الحيل  الحيد  إلى  أسند   : التحييف 

هشام والحيل عصام.
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 77ت63 بتاريخ 6ت نوفماف ت202.

162 P

SOCIETE ACHK SPA
 شركة ذات املحؤولية املحدودة 

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق وغاندي بلوك D، إقامة 
رياض أندلس عمارة A مكتب رقم 5 

القنيطرة

مأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى   

بالقنيطرة، مم وضع القانون األسا�ضي 

لشركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.ACHK SPA SARL : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة.
أبو  زنقة  زاوية   : االجتماعي  املقر 

بكر الصديق وغاندي بلوك D، إقامة 
 5 A مكتب رقم  رياض أندلس عمارة 

القنيطرة.

موضوع الشركة : حالقة النحاء.

محتغل مؤسحة للتجميل.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  مبلغ  في  الشركة 

00ت  بقيمة  000.ت حصة  إلى  مقحم 

درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

 JAMAL إلى  أسند   : التحييف 

.ILHAM et QSINI HAMID
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم ت5ت63 بتاريخ 5ت نوفماف ت202.

163 P

SOCIETE LUGRAM
 شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : طريق 206، اوالد 

برجال، القنيطرة

مأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة، مم وضع القانون األسا�ضي 

لشركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.LUGRAM SARL AU : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

محؤولية محدودة بشريك وحيد.

 ،206 طريق   : االجتماعي  املقر 

اوالد برجال، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

 RECYCLAGE DES HUITRES

.USAGERS

 FABRICATION DES GRISSES

.LUBRIFIANTS
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  مبلغ  في  الشركة 

00ت  بقيمة  000.ت حصة  إلى  مقحم 

درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

الحيد  إلى  أسند   : التحييف 

مصطفى وردي.
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 39ت63 بتاريخ تت نوفماف ت202.

164 P

SOCIETE DAMAS DECO
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

 بشريك وحيد 
رأسمالها : 00.000ت درهم

 ،D املقر االجتماعي : رقم ت58 بلوك
املغرب العربي القنيطرة

السجل التجاري 59383 القنيطرة
مأسيس فرع للشركة

قرر الشريك الوحيد مأسيس فرع 
الكائن   DAMAS DECO مابع لشركة 
األر�ضي  الطابق   : التالي  بالعنوان 
D مركب  مجزئة املغرب العربي بلوك 
 5 رقم  متجر   C2 عمارة  غيثة  سكني 

القنيطرة.
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 
بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 59383.
165 P

STE LAUREATE - IMMO
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202، مم مأسيس شركة  25 أكتوار 

باملواصفات ارمية :
 STE LAUREATE -  : التحمية 

.IMMO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املحاهم  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
اإلنعاش   : االجتماعي  الغرض 

العقاري.
العمليات  جميع  عامة  واصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بأغراض الشركة.
الحدادة  مجزئة   : االجتماعي  املقر 
طريق مهدية إقامة وسيم رقم 0تت2، 

مكتب رقم 3، القنيطرة.
مأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
00.000ت   : االجتماعي  الرأسمال 
حصة  000.ت  إلى  مقحم  درهم 
درهم  00ت  فئة  من  اجتماعية 
الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

الوحيد :
000ت   : الصرور  ياسر  الحيد 

حصة اجتماعية.
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ياسر  الحيد  تعيين  مم   : التحييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمحيف  الصرور 

محددة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

ت3 د حماف من  فامس يناير ومنتهي في 

كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بالقنيطرة  ضبط املحكمة االبتدائية 

محت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 63ت63 بتاريخ 5ت نوفماف ت202.

166 P

TIFA D’OR
شركة ذات محؤولية محدودة 

 بشريك وحيد 
رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 

8 زنقة موالي أحمد لوكيلي ححان 

الرااط

السجل التجاري رقم 99ت59ت 

الرااط

نقل املقر االجتماعي
إعادة صياغة القانون األسا�ضي

ت - بعقد بتاريخ 29 أكتوار ت202، 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

سال  إلى  الشركة  مقر  نقل 

املحج  مجزئة  ححين،  الجديدة، 

املركزي، عمارة ج محل رقم 8ت.
القانون  من   5 املادة  تغييف 

األسا�ضي.

األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط  مكتب 

ت202  نوفماف  تت  بتاريخ  بالرااط 

محت رقم 9055تت.

السجل  بتعديل  التصريس  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرااط  التجارية   املحكمة 

 تت نوفماف ت202 محت رقم 0525ت 

من السجل التفميبي.
من أجل النشر واإلشهار

التحييف

167 P.

JIM INOX
شركة ذات محؤولية محدودة 

 بشريك وحيد 
رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي ححان 

الرااط
السجل التجاري رقم 73ت57ت 

الرااط
نقل املقر االجتماعي

إعادة صياغة القانون األسا�ضي
أغحطس  9ت  بتاريخ  بعقد   - ت 

ت202، قرر الشريك الوحيد ما يلي :
شارع  55ت  إلى  الشركة  مقر  نقل 
ت، الحي  عثمان بن عفان، محل رقم 

الصناعي حي الرحمة، سال.
القانون  من   5 املادة  تغييف 

األسا�ضي.
األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  مم   -  2
التجارية  باملحكمة  الضبط  مكتب 
بالرااط بتاريخ 2 نوفماف ت202 محت 

رقم ت869تت.
السجل  بتعديل  التصريس  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
 2 بتاريخ  بالرااط  التجارية  املحكمة 
0065ت من  ت202 محت رقم  نوفماف 

السجل التفميبي.
من أجل النشر واإلشهار

التحييف

168 P

JANOB ZIKI
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
إنشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
ومسجلة  ت202  أكتوار   29  
القانون  وضع  مم  بالرشيدية، 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة متلخص في ما يلي :
.JANOB ZIKI SARL : التحمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 
 - والبحتنة  التشجيف   - املختلفة 

األشغال الفالحية.

املقر االجتماعي : قصر ايت واراين 
الخنك الرشيدية.

00.000ت   : الشركة  رأسمال 
درهم.

أو  العمومية  باإلدارة   : التحييف 
الخاصة : الحيد هواري عبد الوهاب 
 UC37865 الوطنية  البطاقة  رقم 
رقم  لفضايل  الزقي  الحيد  نائبه  أو 
أما   PB89993 الوطنية  البطاقة 
من  فقط  فالتحييف  لألبناك  بالنحبة 
طرف الحيد هواري عبد الوهاب رقم 

.UC37865 البطاقة الوطنية
5503ت  رقم  التجاري  سجل 

باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.
169 P

STE YAZJAN
SARL AU

 شركة ذات محؤولية محدودة 
بشريك وحيد

الرأسمال االجتماعي للشركة : 
0.000ت درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
القانون  وضع  مم  ت202،  نوفماف   2  
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة بشريك وحيد ما يلي :
 STE YAZJAN SARL  : التحمية 

.AU
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من ماريخ مأسيحها النهائي.
 ،58 من  لشركة  االجتماعي  املقر 
أكدال،  زنقة سبو،   ،3A الشقة  رقم 

الرااط.
 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
0.000ت درهم مقحم إلى 00ت حصة 
00ت  حصة  كل  مقدار  اجتماعية 

درهم.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد ياسين الدراوي.
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيما يلي : ت - إدارة األعمال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  6ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  محت  ت202 
رقم  القانوني  اإليداع  55967ت 

ت5ت9تت.
170 P

SOCIETE ADAMFLEX
SARL AU

مأسيس شركة محدودة املحؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها 00.000ت درهم 

سجل مجاري 55675ت الرااط

ممت  ت202  سبتماف  3ت  بتاريخ 

لشركة  األسا�ضي  النظام  صياغة 

 SOCIETE ADAMFLEX SARL«

AU«، شركة محدودة املحؤولية ذات 
الشريك الوحيد، رأسمالها 00.000ت 

شارع  5ت   : االجتماعي  مقرها  درهم، 

األبطال شقة 5 أكدال الرااط.

املوضوع : أشغال مختلفة.

الشريك الوحيد :

مغربي  بوزيان،  عادل  الحيد   - ت 

أغحطس  8ت  في  مزداد  الجنحية، 

حامل  مديونة،  مليل  بتيط  989ت 

 ،G620533 رقم  الوطنية  للبطاقة 

اوالد  6ت3  رقم  أ  بلوك  ب  ساكنة 

اوجيه القنيطرة، ب 000ت حصة.

غيف  ملدة  الشركة  تحييف  فوض 

محددة ل :

حامل  بوزيان،  عادل  الحيد   - ت 

.G620533 للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرااط في 5 نوفماف ت202 محت رقم 

8793تت.

171 P

األمانة امللكية للمغرب

29 شارع العلويين رقم ت - الرااط

BHBN
ش.ذ.م.م

مأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرااط 

محديد  مم  ت202  سبتماف   8 بتاريخ 

ذات محؤولية محدودة  نظام شركة 

متميز بالخصائص التالية :

التحمية : »BHBN« ش.ذ.م.م.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  محؤولية 

وحيد.
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على  التجارة   : االجتماعي  الهدف 
املعدات  لجميع  الخارجي  الصعيد 

واملواد واملنتجات الطبية.
جميع  في  والتجارة  وتحويق  موزيع 
الصيدالنية ومحتحضرات  املنتجات 
البيولوجية  واملنتجات  التجميل 
الغدائية  واملكمالت  والفيتامينات 
الطبية  األجهزة  وكذا جميع  والحمية 

الخاصة بالجراحة.
موفيف املحتشفيات واملحتوصفات 

واملختافات للعمالء.
جميع  واستغالل  ومطوير  مجهيز 

الافامج التي مد ل في املجال الطبي.
تشغيل  بشأن  والتلقين  التدريب 

املعدات الطبية.
األدوية  شركات  استقبال 
والتخزين والتوزيع والتحليم للعمالء 

ومحصيل الفواميف.
بشكل عام جميع املعامالت املالية 
واملنقولة  والصناعية  والتجارية 
املرمبطة  املعامالت  من  وغيفها 
باألهداف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

املذكورة أعاله.
املدة : 99 سنة.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 
اجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحمة 
نحبت  الواحدة  للحصة  درهم  00ت 

للشركاء كما يلي :
حصة   500  : ححن  بناني  الحيد 

اجتماعية.
 500  : بنالشيخ  نزهة  الحيدة 

حصة اجتماعية.
عمارة  الرااط،   : االجتماعي  املقر 
30 شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي.
نزهة  الحيدة  تعيين  مم   : التحييف 
بنالشيخ كمحيفة بالشركة وذلك ملدة 

غيف محدودة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55929ت.
مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
نوفماف  5ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 909تت.
بمثابة مقتطف وايان

فيفماك ش.ذ.م.م

172 P

MICRO COMPTA

مكتب الححابات واالستشارة

عمارة تت، شقة رقم ت شارع املجد

الحي الصناعي،  عقوب املنصور الرااط

 STE SAFFRON FILM

PRODUCTION
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تغييف  مم  بالرااط  ت202  يونيو   30

 SAFFRON FILM« الشركة  عنوان 

محيف  قرر   »PRODUCTION

اإلدري�ضي  ياسين  الحيد  الشركة 

العنوان  من  االجتماعي  املقر  تغييف 

التالي عمارة تت، شقة رقم ت الطابق 

املنصور  حي  عقوب  املجد،  شارع  ت 

ضاية  زعيف  يحيى  سيدي  إلى  الرااط 
التجاري  بالسجل  مامحنا  اعراب 

بتاريخ  22035ت  رقم  محت  املسجل 

ت2 د حماف 6ت20.

173 P

DELPASSO TOURS
SARL AU

مأسيس
مؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

مم  بالرااط  ت202  أكتوار   25 بتاريخ 

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات 

الخصائص  محمل  التي  املحؤولية 

التالية :

 STE DELPASSO  : التحمية 

.TOURS SARL AU
بدون  الحيارات  كراء   : املوضوع 

سائق.

عميف  ولد  فال   : االجتماعي  املقر 
األول  الطابق   5 الشقة   90 عمارة 

أكدال الرااط.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

000ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

حصة ذات قيمة 00ت درهم للحصة 

مقحم بين الشركاء بالشكل التالي :

000ت  طحوني  نوال  الحيدة 

حصة ذات قيمة 00ت درهم للحصة 

أي ما قيمته 00.000ت درهم.

شركة   : القانوني  الشكل 
محدودة  محؤولية   ذات 

ذات شريك وحيد.
املحيف : الحيدة زينب فتحي ملدة 3 

سنوات.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  القانوني 
محت رقم ت5598ت بتاريخ 6ت نوفماف 

ت202.
174 P

SOCIETE AS HYGIENE
SARL

املقر : عمارة 30 شقة 5 زنقة موالي 
احمد الوكيلي الرااط

السجل التجاري الرااط رقم 
55227ت

الجمع  مداوالت  بمقت�ضى   -  I
0ت  بتاريخ  االستثنائي  العام 
رقم محت  املسجل  ت202   سبتماف 

 RE 20200555852056ت CA :  
ما  تOR : 36085/202 53526 قرر 

يلي :
00ت  سهم  بحعر   500 بيع   - ت 
طرف  من  الواحد(  للحهم  درهم 
الحيد محمد امين بنعودة في الشركة 

املذكورة للحيد امزيل اسماعيل.
 AS 2 - تغييف الشكل القانوني : من
 AS HYGIENE إلى   HYGIENE SARL

.SARL AU
األسا�ضي  النظام  محديث   -  3

.AS HYGIENE SARL لشركة
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاريخ 9 نوفماف ت202 محت 

رقم 8925تت.
175 P

شركة إسكان املنزه
ش.م.م

الرأسمال اإلجتماعي : 200.000.00 
درهما

املقر اإلجتماعي : مكامب زينب شارع 
عبد العالي بنشقرون شقة 38 فاس

حل الشركة

الغيف  العام  الجمع  بمقت�ضى 
ت202  أكتوار   25 بتاريخ  العادي 
ذات  ش.م.م  املنزه  إسكان  لشركة 
 200.000.00 اإلجتماعي  الرأسمال 
زينب  مكامب  اإلجتماعي  مقرها  درهم 
 38 شارع عبد العالي بنشقرون شقة 
فاس مقرر حل الشركة محبقا وعين 
الحيد املومني عمر كمصفي للشركة.
مقر  حدد  العام  الجمع  إن 
عبد  شارع  زينب  بمكامب  التصفية 

العالي بنشقرون شقة 38 فاس.
القانوني  اإليداع  مم  لقد 
في بفاس  التجارية  املحكمة   لدى 
رقم  محت  ت202  نوفماف  2ت   

5067/ت2.
مقتطف من أجل اإلشهار

املومني عمر

176 P

THALES HOLDING MAROC
شركة محاهمة مبحطة

ذات الرأسمال :3.785.000.00ت 
درهم

املقر اإلجتماعي : مجزئة النهضة 2، 
إضافي 2، 39 محج محمد بالححن 

الوزاني، 00ت0ت الرااط املغرب
املسجلة بالسجل التجاري بالرااط 

محت عدد 77679
إعالن قانوني

بتاريخ  الخطية  املشاورة  بموجب 
5ت أبريل ت202، قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
الحيد  باستقالة  علما  اإلحاطة 
من  فوجرو  دي  هامل  دو  نيكوال 
التنفيذي  باملجلس  كعضو  منصبه 

للشركة.
اإلحاطة علما بانتهاء وعدم مجديد 
أبوريرا  شادو  ستيف  الحيد  والية 

كعضو باملجلس التنفيذي للشركة.
تعيين :

دي  هامل  دو  نيكوال  الحيد  بدال 
فوجرو، الحيد غريغوري كريحتوف 
املولود  الفرنحية  الجنحية  دو  ليني، 
في 27 ماي 967ت، بأثر فوري وللمدة 
املتبقية من والية سلفه، أي إلى غاية 
على  للمصادقة  الشركاء  اجتماع 
في  املنتهية  املالية  الحنة  ححابات 

3د حماف 2023.
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شادو  ستيف  الحيد  بدال 
نويل  ماري  بامريس  الحيد  أبوريرا، 
الفرنحية  الجنحية  جيالردوني،دو 
بأثر  958ت،  د حماف   23 في  املولود 
أي  سنوات،  ثالث  3(  وملدة   فوري 
للمصادقة  الشركاء  اجتماع  إلى غاية 
 على ححابات الحنة املالية املنتهية في

 ت3 د حماف 2023.
العلج  هشام  الحيد  والية  مجديد 
كرئيس ملدة  ثالث  3( سنوات أي إلى 
غاية اجتماع الشركاء للمصادقة على 
ححابات الحنة املالية املنتهية في ت3 

د حماف 2023.
قلم  في  القانوني  اإليداع  مم 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
محت  ت202  نوفماف  فامس  بتاريخ 
التعديلي  والتسجيل  8653تت  عدد 
بالدارالبيضاء  التجاري  السجل  في 
بتاريخ فامس نوفماف ت202 محت عدد 

3ت0ت.
لإليداع

الرئيس

177 P

THALES HOLDING MAROC
شركة محاهمة مبحطة

ذات الرأسمال :3.785.000.00ت 
درهم

املقر اإلجتماعي : مجزئة النهضة 2، 
إضافي 2، 39 محج محمد بالححن 

الوزاني، 00ت0ت الرااط املغرب
املسجلة بالسجل التجاري بالرااط 

محت عدد 77679
إعالن قانوني

بموجب  الشركة  شركاء  قرر 
مشاورة  طية بتاريخ 2 يوليو ت202، 
على  للشركة،  املحبق  الحل  عدم 
يقل  الذاتي  رأسمالها  أن  من  الرغم 

عن ربع رأسمالها.
مم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
فامس  بتاريخ  بالرااط  التجارية 
8652تت  عدد  محت  ت202  نوفماف 
بالسجل  التعديلي  والتسجيل 
التجاري بالرااط  بتاريخ فامس نوفمناف 

ت202 محت عدد 2ت0ت.
لإليداع

الرئيس

178 P

 PATHE CALIFORNIE
CASABLANCA

شركة محاهمة مبحطة
ذات الرأسمال :8.000.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : 7ت زنقة البحتفي، 

حي كوميي، الدارالبيضاء  املغرب
املسجلة بالسجل التجاري 

الدارالبيضاء محت عدد 506559
العادي  الغيف  العام  للجمع  وفقا 
ت202  أبريل   22 بتاريخ  املنعقد 
يونيو   9 بتاريخ  الرئيس  ولقرارات 

ت202، مقرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم  35.000.00ت.2 
مبلغ  إلى  درهم   5.866.000.00 مبلغ 
طريق  عن  درهم   8.000.000.00
بقيمة  جديدا  سهما  350.ت2  إنشاء 
منها،  لكل  00تدرهم  قدرها  اسمية 
وتحديدها  نقدا  اكتتابها  سيتم 
الشركاء  الل  قبل  من  بالكامل 

اإلكتتاب.
الحيد  باستقالة  علما  اإلحاطة 
كرئيس  مهامه  من  بوسك  اوريليان 

بالشركة.
غيف  لفتفة  للشركة  رئيحا  تعيين 
 LES CINEMAS شركة  محددة، 
 ،PATHE GAUMONT SERVICES
قدره  برأسمال  التضامن  شركة 
مقرها  الكائن  يورون   203.008.00
باريس  المني  زنقة   2 اإلجتماعي 
بسجل  مسجلة  فرنحا   75008
محت  بباريس  والرشركات  التجارة  
الحيد  يمثلها  2ت3927065،  رقم 
محيفا  بصفته  بوسك  اوريليان 

مشتفكا.
مفويض للرئيس أوسع الصالحيات 
ملعاينة االكتتاب والتحديد والتحقيق 

النهائي للزيادة من رأسمال الشركة.
النهائي  التحقيق  معاينة 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  من  للزيادة 
35.000.00ت.2 درهم لرفعه إلى مبلغ 
طريق  عن  درهم   8.000.000.00
بقيمة  جديدا  سهما  350.ت2  إنشاء 

اسمية قدرها 00ت درهم لكل منها.

األسا�ضي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

مم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

عدد  محت  ت202  نوفماف  تت   

التعديلي  والتسجيل   799957

للدارالبيضاء   التجاري  بالسجل 

عدد  محت  ت202  نوفماف  تت  بتاريخ 

5ت389.
لإليداع

الرئيس

179 P

 NOKIA SOLUTIONS AND

 NETWORKS MOROCCO

شركة ذات محؤولية محدودة 

الرأسمال : 26.557.300.00ت درهم

املقر اإلجتماعي : كم 8، الطريق 

الرئي�ضي رقم 5ت سال، 000تت 

املغرب

السجل التجاري لحال : 28877

الجمع  الشركة  الل  شركاء  قرر 

بتاريخ املنعقد  العادي  غيف   العام 

 6 أكتوار ت202 ما يلي :

من  حمام  سعد  الحيدة  إقالة 

بالشركة  مشتفكة  كمحيفة  مهامها 

وذلك بأثر فوري.

للشركة  مشتفكة  كمحيفة  تعيين 

بأثر فوري وملدة غيف محددة، الحيدة 

في  املولودة  بندهان،  روث  ميليحا 

وذات  نتفيال  بمو  978ت  يونيو   2

الجنحية الكندية.

مم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

نوفماف   5 بتاريخ  بحال  اإلبتدائية 

والتسجيل  ت3775  رقم  محت  ت202 

لحال  التجاري  بالسجل  التعديلي 

رقم  محت  ت202  نوفمناف   5 بتاريخ 

ت00ت.
لإليداع 

املحيف

180 P

STE. SALMI TRANS.CONT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 00.000.00ت

DHS
 SIEGE SOCIAL : DOUAR OLD

 BEN SBAA RMEL RHZAOUNA
SOUK EL ARBAA DU GHARB

ت2  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
سبتماف ت202 وضع القانون األسا�ضي 
املحدودة  املحؤولية  ذات  لشركة 
األربعاء  بحوق  اإلبتدائية  باملحكمة 
الخصائص  محمل  والتي  الغرب 

التالية :
STE. SALMI TRANS. : التحيمية

.CONT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.
رأس املال : حدد في 00.000.00ت 
قحمة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

إجتماعية من فئة 00ت درهم .
الهدف :

نقل البضائع.
بن  اوالد  دوار   : اإلجتماعي  املقر 
االربعاء  سوق  الغزاونة  الرمل  سبع 

الغرب.
التحييف : الحيد احمد الحالمي.

بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
األربعاء  بحوق  باملحكمة  الضبط 
عدد  التجاري  بالسجل  الغرب 

27383 بتاريخ 28 سبتماف ت202.
181 P

ARO CHAWARMATI
 SARL

مأسيس شركة
 ARO  : الشركة  اسم 

. CHAWARMATI SARL
الصفة القانونية : ش.م.م.

ماريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ 
22 سبتماف ت202 بالرااط.

الهدف اإلجتماعي :
مأكوالت سريعة.

مطعم.
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0.000.00ت   : الشركة  رأسمال 
درهم مقحمة إلى 00ت حصة من فئة 
00ت درهم للحصة الواحدة للشركاء 

على الشكل التالي :
الحيد شكيب عبيدة 30 حصة.
الحيدة ريحان عربي 50 حصة.

الحيدة اية عربي 20 حصة.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  مريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
ت3 د حماف من كل سنة ما عدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل .
زنقة   5 رقم   : اإلجتماعي  املقر 
ت  رقم  ححان  بييتفي  ساحة  بنزرت 

الطابق الحفلي ححان الرااط.
التحييف : الحيد احمد عريبي.

التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 
55957ت باملحكمة التجارية بالرااط.
182 P

PRODISTRILOGI
شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها : 00000.00ت درهم

املقر اإلجتماعي : 0ت زاوية زنقة 
موالي عبد الحفيظ وزنقة محمد 
كورد علي، باها 2، شقة رقم ت2، 

القنيطرة
مأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مم  قد  بالقنيطرة،  ت202  أكتوار   23
الخصائص  محمل  شركة  مأسيس 

التالية :
.PRODISTRILOGI : التحمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

وحيد.
الهدف اإلجتماعي :

ماجر منتجات التعبئة والتغليف.
زنقة  زاوية  0ت   : اإلجتماعي  املقر 
محمد  وزنقة  الحفيظ  عبد  موالي 
ت2،  رقم  شقة   ،2 باها  علي،  كورد 

القنيطرة.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رأسمال الشركة : 00000ت درهم 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة.
بلغة  هشام  الحيد   : املحاهمون 
القاطن بشقة، 28 عمارة 26، إقامة 

النجاح 2، املحيط لعيايدة سال.
بلغة  هشام  الحيد   : التحييف 
إقامة   26 عمارة   28 بشقة  القاطن 
سال. لعيايدة  املحيط   ،2 النجاح 
اإليداع  مم    : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
في بالقنيطرة  اإلبتدائية   املحكمة 
 5ت نوفمافت202 ومسجل محت رقم 

55ت63.
عن الشركة

183 P

STE. MIHARB MAL IMMO
SARL AU

بالجريدة  وقع  استدارك  طا 
الرسمية عدد 5555 بتاريخ 5 شعبان 

ت55ت املوافق   0ت أبريل 9ت20).
.....................................................
...........................................................
...........................................................

التجاري  السجل   : من  بدال 
2968528 سال.

.....................................................
...........................................................

مقرها اإلجتماعي : ممر محمد بن 
 8 رقم  6ت  اإلقامة  زنياف  الهادي  عبد 

سال الجديدة سال.
.....................................................
..........................................................

..........................................................
 29685 التجاري  السجل   : يقرأ 

سال.
.....................................................
...........................................................

محمد  ممر   9 إقامة  5تت  مقرها 
عبد هللا حصار سال الجديدة.

......................................................

............................................................
الباقي بدون تغييف.

184 P

TISA  WELLNESS
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها : 00.000ت درهم

 الكائن مقرها : إقامة قادر الطابق ت 

شقة رقم 5 مرس الخيف ممارة

التعريف الضريبي : 50357339

بموجب الجمع العام غيف العادي 

ممت  ت202  أكتوار   26 في  املنعقد 

املصادقة على ما يلي :

األسهم  محويل  على  املصادقة 

واملوافقة على الشركاء الجدد.

من  ونزار  أنس  الحيد  استقالة 

محؤوليته كمحيف للشركة.

مصريف  ونزار  أنس  الحيد  منس 

كامل ونهائي إلدارمه.

عينوش  أسامة  الحيد  تعيين 

محيفين  الشبلي  راضية  والحيدة 

لفتفة  منفصالن(  للشركة  موقيعات 

غيف محدودة ولهما صالحية التوقيع.

محديث النظام األسا�ضي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

اإلبتداية بتمارة محت رقم ت985.

185 P

R.C.D شركة
ش.ذ.م.م

الرفع من رأسمال الشركة
بتاريخ  مؤرخ  عقد  اص  إثر  على 

شركاء  اجتمع  ت202،  سبتماف   22

محؤولية  ذات  شركة   R.C.D شركة 

وقرروا  األ يفة  هذه  بمقر  محدودة 

املصادقة على ما يلي :

الشركة  رأسمال  رفع 

إلى  درهم  00.000.00ت  من 

بزيادة  أي  درهم،  80.000.00ت.ت 

قدرها 080.000.00.ت درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية بالرااط في 6 نوفماف ت202، 

محت رقم 0255ت.
من أجل املحتخرج واإلنجاز

186 P

STE. LOGI UNIVERS
ش.ذ.م.م

تغييف املقر اإلجتماعي للشركة 
بتاريخ  مؤرخ  عقد  اص  إثر  على 

شركة  شركاء  اجتمع  ت202،  ماي   9

ذات  شركة   LOGI UNIVERS

محؤولية محدودة بمقر هذه األ يفة 

وقرروا املصادقة على ما يلي :

إلى  لشركة  اإلجتماعي  املقر  تغييف 

املقر الجديد الكائن ب كلم 6، طريق 

لعيايدة  بولعجول  ابراهيم  سيدي 

سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 

نوفماف  0ت  في  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 0338ت.
من أجل املحتخرج واإلنجاز

187 P

OUWAIS BATIMENT
مكوين شركة ذات محؤولية 

محدودة
يوم  بتمارة   عرفي  لعقد   مبعا 

شركة  إنشاء  مم  ت202  نوفماف  تت 

ذات محؤولية محدودة ذات املميزات 

التالية :

اسم  أ ذت  الشركة   االسم 

.OUWAIS BATIMENT

األهداف : 

ومعدات  محتلزمات  وشراء  بيع 

املختافات.

املالية،  التجارية،  العمليات  كل 

غيف  أو  مباشرة  املرمبطة  والعقارية، 

مباشرة بأهداف الشركة.

املقر اإلجتماعي : دوار اوالد مبارك 

داوية املنزه الصخيفات ممارة.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

رأسمال : حدد في 00.000ت درهم 

إجتماعية  حصة  000.ت  إلى  مقحم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :

الحيد اوعبو علي 60000 درهم.

 50000 محمد  أوعبو  الحيد 

درهم.
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الحنة   : اإلجتماعية  الحنة 
اإلجتماعية مبتدئ من فامس يناير إلى 

غاية ت3 د حماف من كل سنة.
من  محيفة   الشركة   : التحييف 

طرف الحيد أوعبو علي.
األرااح : بعد  صم 5 % لإلحتياط 
أو يؤجل ححب  الباقي يوزع  القانوني 

قررات الجمعية العامة العادية .
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
يوم  6767 رقم  محت   بتمارة 

 5 نوفماف ت202.
عن النسخة والنص

188 P

B.G .LAB
مكوين شركة ذات محؤولية 

محدودة
يوم  بتمارة   عرفي  لعقد   مبعا 
8 نوفماف ت202 مم إنشاء شركة ذات 
املميزات  ذات  محدودة  محؤولية 

التالية :
 B.G اسم  أ ذت  الشركة   االسم 

..LAB
األهداف : 

ومعدات  محتلزمات  وشراء  بيع 
املختافات.

املالية،  التجارية،  العميات  كل 
غيف  أو  مباشرة  املرمبطة  والعقارية، 

مباشرة بأهداف الشركة.
محرور  مجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
52ت  الشقة  الذهبي  املنصور  حي   2

ممارة. 
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
رأسمال : حدد في 00.000ت درهم 
إجتماعية  حصة  000.ت  إلى  مقحم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :
الفتاح  عبد  عائشة  ابن  الحيد 

50000 درهم.
الحيد غدو عثمان 50000 درهم.
الحنة   : اإلجتماعية  الحنة 
اإلجتماعية مبتدئ من فامس يناير إلى 

غاية ت3 د حماف من كل سنة.
من  محيفة  الشركة   : التحييف 
طرف الحيد ابن عائشة عبد الفتاح. 

لإلحتياط   %  5 بعد  صم   : األرااح 
أو يؤجل ححب  الباقي يوزع  القانوني 

قررات الجمعية العامة العادية .
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
 5 يوم   6768 رقم  محت  بتمارة 

نوفمناف ت202.
عن النسخة والنص

189 P

SCOLDA
مكوين شركة ذات محؤوليةمحدودة

 3 يوم  بتمارة   عرفي  لعقد  مبعا 
ذات  إنشاء شركة  مم  ت202  سبتماف 
املميزات  ذات  محدودة  محؤولية 

التالية :
اسم  أ ذت  الشركة   االسم 

.SCOLDA
األهداف : 

االستيفاد والتصدير.
املالية،  التجارية،  العمليات  كل 
غيف  أو  مباشرة  املرمبطة  والعقارية، 

مباشرة بأهداف الشركة.
املقر اإلجتماعي : 55 زنقة منحيفت 

الشقة رقم ت اكدال الرااط.
ماريخ  من  ابتداء  99 سنة   : املدة   

التسجيل بالسجل التجاري.
رأسمال : حدد في 200.000 درهم 
إجتماعية  حصة   2.000 إلى  مقحم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :
00000ت  الحيد زكرياء الفتيت�ضي 

درهم.
00000ت  محمد  الرازي  الحيد 

درهم.
الحنة   : اإلجتماعية  الحنة 
اإلجتماعية مبتدئ من فامس يناير إلى 

غاية ت3 د حماف من كل سنة.
التحييف : الشركة محيفة من طرف 

الحيد الرازي محمد. 
األرااح : بعد  صم 5 % لإلحتياط 
أو يؤجل ححب  الباقي يوزع  القانوني 

قررات الجمعية العامة العادية .
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
يوم 8808تت  رقم  محت   بالرااط 

 5 نوفماف ت202.
عن النسخة والنص

190 P

شركة املشروبات الغازية سوس
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 30.000.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : كلم 2ت، طريق 
ملراكش الحي الصناعي ماسيال 

أكادير 
رقم السجل التجاري 93

معاينة وفاة أحد أعضاء املجلس 
اإلداري للشركة

تشكيل مجلس اإلدارة
اإلداري  املجلس  جمع  بمقت�ضى 
سوس  الغازية  املشرواات  لشركة 
ت202 أ ذ  23 مارس  بتاريخ  املنعقد 
الحيد  بوفاة  علما  اإلدارة  مجلس 
املدير  ونائب  محيف  أمحروي،  أحمد 
العاد للشركة وقرر مكريمه في ذاكرمه 
والتزامه بازدهار الشركة طالبا من هللا 
أن يتغمده برحمته الواسعة ويحكنه 

فحيس جنامه.
مم مقرير تحييف الشركة من طرف 
من  مس  املكون  اإلدارة  مجلس 

أعضاء.
رئيس  أمحروي  ححن  الحيد 

مجلس اإلدارة واملدير العام.
محيفة  أمحروي  ليلى  الحيدة 

ونائبة املدير العام.
الحيد محمد البي�ضي محيف.
الحيد لححن البي�ضي محيف.

ارنحة مريم أمحروي محيفة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
املشرواات  لشركة  الحنوي  العادي 
بتاريخ املنعقد  سوس   الغازية 
طلب  على  واناءا  ت202  يونيو   25  
مجلس اإلدارة، منس محاهمو الشركة 
محفظ  ودون  والنهائي  التام  اإلبراء 
للفقيد أحمد أمحروي بصفته محيف 
إلدارمه  للشركة  العام  املدير  ونائب 

 الل فتفة واليته.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ت202  أغحطس   5 بتاريخ  باكادير 
تسجيلها  ومم  05955ت  رقم  محت 

محت الرقم التحليلي رقم 93.
نسخة قصد البيان

191 P

شركة أطالنتيط أكرو
شركة محدودة املحؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 000.000.00.ت درهم
مقرها اإلجتماعي : 56ت، زاوية 

شارع املقاومة وزنقة واد زيز، إقامة 
 E2 ميفاوين الطابق األول بلوك

الرقم 5 و6 أكادير
رقم السجل التجاري 525ت2

معاينة وفاة أحد محيف الشركة 
تعيين محيفين

موسيع النشاط التجاري
محويل مقر الشركة

تعديل النظام األسا�ضي للشركة
الغيف  العام  الجمع  بمقت�ضى  
أكرو  أطالنتيط  لشركة  العادي 
مم  ت202  يوليو  2ت  بتاريخ  املنعقد 

مقرير ما يلي :
إعالن وفاة الحيد أحمد أمحروي 
ومنحه  الشركة  محيف  أحد  بصفته 
محفظ  ودون  النهائي  التام  اإلبراء 

إلدارمه للشركة  الل فتفة واليته.
أمحروي  ححن  الحيد  تعيين 
كمحيفان  أمحروي  ليلى  والحيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
الحيد  بتوقيع  الشركة  التزام 
ححن أمحروي أو موقيع الحيدة ليلى 

أمحروي يتصرفان بشكل منفصل.
للشركة:  اإلجتماعي  املقر  محويل 
إلى زاوية ورزازات زنقة مراكش مجزئة 
ماسيال  الصناعية  املنطقة   223 رقم 

دشيفة الجهادية انزكان.
للشركة  التجاري  النشاط  موسيع 

كالتالي :
الخاص  للححاب  الافي  النقل 

للشركة ولححاب الغيف.
لوجحتيكية  عملية  بأية  القيام 
التجاري  النشاط  بتطوير  تحمس 

للشركة.
املحتودعات  جميع  وإدارة  مأجيف 

واملخازن.
تعديل النظام األسا�ضي لشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ 8 سبتماف ت202 محت 
محت  تسجيلها  ومم  06379ت  رقم 

الرقم التحليلي رقم 525ت2.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23340

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ت202 محت  3 نوفماف  بانزكان بتاريخ 
محت  تسجيلها  ومم  2323/ت202 

الرقم التحليلي رقم تت255.
نسخة قصد البيان

192 P

صوكوويحت 
ش.م.م

ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 
األفغاني الطابق األول شقة رقم 2 القنيطرة

سجل مجاري رقم 25983 القنيطرة

 EL AMRI LISSAKAN
شركة محدودة املحؤولية

رأسمالها : 00.000.00ت درهم
مقرها اإلجتماعي : القنيطرة شقة 

رقم 3 عمارة الفردوس ميموزا شارع 
هارون الرشيد
مأسيس شركة

املافم  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
وضع  ت202  أكتوار  8ت  بتاريخ 
محمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املواصفات التالية :
تحمية  الشركة  محمل   : التحمية 

.EL AMRI LISSAKAN
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
الغيف  لححب  أو  الخاص  لححابها 
باملغرب الطبيعيين  األشخاص   من 

 أو الخارج :
جميع العمليات العقارية .

بناء، هدم، مجديد ومجزئة جميع 
القطع األرضية.

القطع  جميع  كراء  بيع،  شاء، 
التجارية  العمارت  أو   األرضية 

أو العمارات املخصصة للحكن.
املقاوالت جميع  في   املحاهمة 
املشابهة  األهداف  الشركات ذات  أو   

ألهداف الشركة.
جميع   استغالل  عامة  واصفة 
املتعلقة  اإل تفاع  براءة  أو  األصول 
جميع  كذالك  األنشطة  بهذه 
املنفولة  غيف   أو  املنقولة  العمليات، 
املرمبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 
باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آ ر  عطي أفضلية لتطور الشركة.

املقر اإلجتماعي : حدد مقر الشركة 
القنيطرة شقة رقم 3 عمارة الفردوس 

ميموزا شارع هارون الرشيد .
في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة.
في  مبتدئ   : اإلجتماعية  الحنة 
ت3 د حماف من  فامس يناير ومنتهي في 

كل سنة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
وهو  درهم  00.000.00ت  مبلغ  في 
فئة  من  حصة  000.ت  من  مكون 
بأكملها  محررة  للواحدة،  درهم  00ت 

وموزعة على الشركاء كارتي :
العامري  اللطيف  عبد  الحيد 

52ت حصة.
الحيد عبد الصمد العامري 32ت 

حصة.
32ت  العامري  الححن  الحيد   

حصة.
الحيد أنس العامري 32ت حصة.

32ت  العامري  الرافع  عبد  الحيد 
حصة.

32ت  العامري  صهيب  الحيد 
حصة.

ارنحة رحاب العامري 66 حصة. 
ارنحة جنات العامري 66 حصة.

 66 العامري  فردوس  ارنحة 
حصة.

إجمالي الحصص000.ت حصة.
كمحرين  تعيين  مم   : التحييف 

للشركة ملدة غيف محدودة.
العامري  اللطيف  عبد  الحيد 
 MC6725ت ل.ب.و.ت  الحامل 
والقاطن بالقنيطرة زنقة 9ت رقم 27 

حي معمورة.
العامري  الصمد  عبد  الحيد 
والقاطن   G78ت88ت ل.ب.و.ت 
حي   27 رقم  9ت  زنقة  بالقنيطرة 

معمورة.
الحيد الححن العامري ل.ب.و.ت 
زنقة  بالقنيطرة  والقاطن   G735535

9ت رقم 27 حي معمورة.
اإليداع  مم   : التجاري  السجل 
املحكمة  ضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالقنيطرة    اإلبتدائية 
 6ت نوفماف ت202 محت عدد 85ت63.

للخالصة والتذكيف

املحيف

193 P

صوكوويحت 

ش.م.م.

ت0 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

االفغاني

الطابق االول، شقة قرم 2 القنيطرة

سجل مجاري رقم : 25983 القنيطرة

STE G.Z.K. MODE
شركة ذات محوؤلية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 200.000 درهم

مقرها االجتماعي : مجزئة سندباد، 

اقامة انزك عمارة س 2 شقة رقم 

ت3، عين الدياب الدارالبيضاء

حل محبق للشركة
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 

 20 بتاريخ  املنعقدة  االستثنائية 

سبتماف ت202، مم مقرير ما يلي :

على  املصادقة  واقرار  فحص 

ححابات التصفية.

من  وابراؤه  املصفي  ذمة  ا الء 

املهمة التي كلف بها.

اقفال عمليات التصفية.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

ت202،  نوناف   3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

محت رقم 6ت378.
للخالصة والتذكيف 

املحيف

194 P

STE GAMME FOOD
SARL

CAPITAL : 00.000ت dhs

 SIEGE SOCIAL : MY HASSAN

 BEN EL MEHDI N°232

TETOUEN

العامة  الجمعية  أحكام  بموجب 

في  املنعقد  للشركاء،  االستثنائية 

2ت  الحاعة  ممام  في  ت202  نوناف   3

صباحا.

مقرر بدال من الجمعية العامة غيف 

العادية ما يلي :
زيادة راسمال بمقدار 900.000.ت  

00.000ت  من  يرمفع  بحيث  درهم 

درهم الى 2.000.000 درهم.

تعديل القانوني االسا�ضي للشركة.
مكتب  لدى  القانوني  االيداع  مم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتطوان 
رقم  محت  ت202،  نوناف  تت  بتاريخ 

.6893
مقتطف للنشر واالشهار

195 P

  STE NORFES
SARL AU

بتاريخ  العامة  الجمعية  قررت 
 NORFES شركة  ت202  ماي   20
املحؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU
درهم  00.000ت  راسمالها  املحدودة، 
زنقة   52 رقم  في  االجتماعي  ومقرها 
 50 رقم  شقة  طورس  الخالق  عبد 

فاس، مقرر ما يلي :
مصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بفاس يوم تت نوناف ت202، محت رقم 

.5036
196 P

 STE MINWAY GLOBAL
SERVICES

االمفاق  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
على ما يلي :

 5250 املكاوي  رحال  الحيد  باع 
الشركة  لفائدة  اجتماعية  حصة 
املقيدة  انتفناشيونال«  »منوي 
الرقم  محت  التجاري  بالسجل 

57729ت.
 500 الحيدة سهام غاندي  باعت 
الشركة  لفائدة  اجتماعية  حصة 
املقيدة  انتفناشيونال«  »منوي 
الرقم  محت  التجاري  بالسجل 

57729ت.
أوجنهة  زينة  الحيدة  باعت 
لفائدة  اجتماعية  حصة  50ت 
إنتفناشيونال«  »منوي  الشركة 
رقم  محت  التجاري  بالسجل  املقيدة 

57729ت.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
ت202،  يونيو  7ت  بالرااط  التجارية 

محت رقم 5537تت.

197 P
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STE CHENOU TRAV PIERRE
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة
بشريك وحيد
ماسيس شركة

بتاريخ  بحال  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202،  نوناف   5
املحؤولية  ذات  لشركة  االسا�ضي 
ذات  وحيد،  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 CHENOU : التحمية االجتماعية

.TRAV PIERRE SARL AU
الهدف االجتماعي : ر امي.

موجود  متجر   : االجتماعي  املقر 
بوقنادل  الغريبة  سليم  دوي  بدوار 

سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من ماريخ ماسيحها.
حدد   : االجتماعي  الراسمال 
00.000ت  مبلغ  في  الشركة  راسمال 
درهم موزع على 000ت حصة من فئة 

00ت درهم للحصة وزع كما يلي :
الحيد الشنوف محمد ..... 000ت 

حصة.
مجموع ....... 000ت حصة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
فامس يناير الى ت3 د حماف من كل سنة.
الحيد  تعيين  مم   : التحييف 
الشنوف محمد كمحيف للشركة ملدة 

غيف محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بحال يوم تت نوناف ت202، محت رقم 

.37798
198 P

STE CHANBA
SARL AU

على اثر الجمع العام املنعقد يوم 
 ،CHANBA ت2 أكتوار ت202 لشركة
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
00.000ت  رأسمالها  وحيد،  بشريك 

درهم، مقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة من : 
5ت شارع االبطال شقة رقم 5 اكدال 

الرااط.

الصفصاف  شارع  5ت  الرقم   : الى 
حي الشيخ املفضل سال.

محيين النظام االسا�ضي للشركة.
رقم السجل التجاري : ت5265ت.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاريخ 5ت نوناف ت202، محت 

رقم 9080تت.
199 P

STE RAMESK
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة
بشريك وحيد
ماسيس شركة

بتاريخ  بحال  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  مم وضع  ت202،  أكتوار  3ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  االسا�ضي 
ذات  وحيد،  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE  : االجتماعية  التحمية 

.RAMEX SARL AU
مزود  دمة   : االجتماعي  الهدف 

مكنولوجيا املعلومات.
مكرر   23 رقم   : االجتماعي  املقر 
الرشاد سال  حي  محمد  شارع سيدي 

سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من ماريخ ماسيحها.
حدد   : االجتماعي  الراسمال 
0.000ت  مبلغ  في  الشركة  راسمال 
فئة  00ت حصة من  درهم موزع على 

00ت درهم للحصة وزع كما يلي :
00ت   ..... رانية   املحكيني  الحيدة 

حصة.
مجموع ....... 00ت حصة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
فامس يناير الى ت3 د حماف من كل سنة.
الحيدة  تعيين  مم   : التحييف 
ملدة  للشركة  كمحيف  رانية  املحكيني 

غيف محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بحال يوم تت نوناف ت202، محت رقم 

.37797
200 P

 STE LOVE BEAUTY
SARL AU

سجل مجاري رمق : ت3365ت الرااط
حل نهائي للشركة

لشركة  الوحيدة  الشريكة  قررت 
شركة   ،LOVE BEAUTY SARL AU
راسمالها  محدودة،  محؤولية  ذات 
االجتماعي  مقرها  00.000تدرهم، 
بني  زنقة   3 النهضة  حي  مكرر   79
شارد الرااط  الل الجمع العام الغيف 
الشركة  بمقر  انعقد  الذي  العادي 

بتاريخ 7 سبتماف ت202.
الحل النهائي للشركة.

التصفية  مقرير  على  املصادقة 
أسماء  الحيدة  طرف  من  املحرر 

بهيش.
ملصفي  ونهائي  مام  ابراء  تحليم 
أسماء  الحيدة  الشركة  لححابات 

بهيش.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202،  نوناف  7ت  بتاريخ 

65ت9تت.
201 P

STE NEGOSOL
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة
بشريك وحيد

مأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ممت  ت202،  نوناف  6ت  يوم  بالرااط 
لشركة  التأسي�ضي  القانون  صياغة  
وحيد،  بشريك  املحؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية :
.NEGOSOL : التحمية

مختلفة  أعمال  بناء،   : الهدف 
ومجارة.

ابن  شارع   59  : االجتماعي  املقر 
سينا شقة رقم تت اكدال الرااط.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
ماسيس الشركة.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 
في مبلغ 00.000ت درهم.

االدارة : عهد تحييف الشركة الحيد 

حمزة اهنشا.

الى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

غاية ت3 د حماف.

وتسجيل  القانوني  االيداع  مم 

للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 

نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 29ت9تت.

202 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 SIEGE : IMM AICHATOU 2EME ETAGE

 APPT 7 AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL : 05.28.77.8.63ت

شركة صوكا صان
ش.م.م.

ماسيس شركة
اسم التجاري : شركة صوكا صان 

ش.م.م.

بئف   52 النهضة رقم  : حي  العنوان 

كندوز.

أو  : مقاول أشغال مختلفة  املهام 

البناء.
راسمال الشركة : 00.000ت درهم 

مقحم على الشكل التالي :

000ت  الدائم  عبد  دايدا  الحيد 

حصة ب 00ت درهم للحصة.

التحييف : الحيد دايدا عبد الدائم.

مم االيداع القانوني االسا�ضي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

ت202،  أكتوار   29 بتاريخ  بالدا لة 

والسجل  758ت/ت202  رقم  محت 

التجاري رقم 9675ت.

203 P

مكتب بوزبع

ممارة

 STE BENNIS AVICULTURE

»«BENAVIC
السجل التجاري رقم : 3ت273 

الرااط

تعديالت القوانين االساسية للشركة
بتمارة  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمع قرر  ت202،  سبتماف  ت2  في 
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 BENNIS لشركة  االستثنائي  العام   

 BENAVIC AVICULTUREبا تصار 
000.000.ت  راسمالها  ش.ذ.م.م.، 

الواللدة  دوار  بتمارة،  مقرها  درهم، 

أوالدة، اوالد عليان ما يلي :

9.200 حصة  هبة  املصادقة على 

يملكها  للواحدة  درهم  00ت  فئة  من 

 BENNIS الحيد محمد بنيس بشركة

BENAVIC با تصار   AVICULTURE

لفائدة ابنه الحيد أمين بنيس.

ذات  شركة  الى  الشركة  محويل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

من  بنيس  الحيد محمد  استقالة 

مهامه كمحيف للشركة.

كمحيف  بنيس  أمين  الحيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غيف محدودة.

تعديل التوقيع.

االساسية  القوانين  محيين 

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202،  نوناف  7ت  بتاريخ 

83ت9تت.
من أجل االستخالص والبيان

204 P

مكتب بوزبع

ممارة

STE IMMOBILIERE ATTIKA

السجل التجاري رقم : 25ت50

تعديالت القوانين االساسية للشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر  ت202،  سبتماف   29 في  بتمارة 

لشركة  االستثنائي  العام  الجمع 

  STE IMMOBILIERE ATTIKA
00.000ت  راسمالها  ش.ذ.م.م.، 

زنقة  أكدال  بالرااط،  مقرها  درهم، 

5، شقة رقم  فريو ايطو، عمارة رقم 

7ت، ما يلي :

معاينة وفاة املرحوم سعيد بوعلي.

ايلولة حصص املرحوم للورثة.

اضافة الحيد محمد كريم بوعلي 

كمحيف للشركة ملدة غيف محدودة.

تعديل التوقيع.
االساسية  القوانين  محيين 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202،  نوناف  7ت  بتاريخ 

85ت9تت.
من أجل االستخالص والبيان

205 P

مكتب بوزبع

ممارة

 STE LOTISSEMENT 
AL HAMID SIDI BETTACHE

السجل التجاري رقم : ت9575
تعديالت القوانين االساسية للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرااط 
الجمع  قرر  ت202،  أغحطس  ت3  في 
 STE لشركة  االستثنائي  العام 
 LOTISSEMENT AL HAMD SIDI
راسمالها  ش.ذ.م.م.،    BETTACHE
00.000ت درهم، مقرها بالرااط، حي 

الرياض، دوار زيرارة ، ما يلي :
معاينة وفاة املرحوم سعيد بوعلي.

ايلولة حصص املرحوم للورثة.
اضافة الحيد محمد كريم بوعلي 

كمحيف للشركة ملدة غيف محدودة.
تعديل التوقيع.

االساسية  القوانين  محيين 
للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202،  نوناف  5ت  بتاريخ 

9063تت.
من أجل االستخالص والبيان

206 P

STE IMOMAB
SARL 

السجل التجاري :35325ت
شركة ذات املحؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : مجزئة ت2 شارع 
محمد الزرقطوني شقة رقم 5 حي 

النهضة- ممارة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
بتاريخ  واملسجل  ت202  أكتوار   7

من  الله  مم  ت202،  اكتوار  5ت 

إمخادالقرارات ارمية :

الشريك  نحب  و  اسم  مصحيس 
7  رأس  6  حصص( واملادة  املادة  في 

املال( في النظام األسا�ضي للتأسيس.

محمد  الحيد  األسهم:  نقل 

األسهم  من  جزء  بيع  قرر  بنافاهيم 

التي يملكها في شركة» إموماب« 250 

حصة للحيد عبد الحفيظ فتحي.

الحيد أنوار بنافاهيم قرر بيع جزء 

شركة»  في  يملكها  التي  األسهم  من 

عبد  للحيد  حصة   250 إموماب« 

الكريم يزيدي.

الحيد  لألسهم  البيع  هذا  بعد 

محمد بنافاهيم والحيد أنوار بنافاهيم 

والحيد عبد الحفيظ فتحي و الحيد 

ارن  أعضاء   ، يزيدي  الكريم  عبد 

مال  برأس  إموماب«   « الشركة  من 

محاهمات  قدرت   ، درهم  00.000ت 

الشركاء على النحو التالي :

موزيع  بنافاهيم  محمد  الحيد 

التوزيع   ، حصة   500 القديم  

الجديدة .... 250 حصة.

...موزيع  بنافاهيم  أنوار  الحيد 

التوزيع   ، حصة   500 القديم  

الجديدة .... 250 حصة.

مويع  فتحي/  الحفيظ  عبد  الحيد 

الجديد 250 حصة.

 ،  ... يزيدي  الكريم  عبد  الحيد 

التوزيع الجديد .... 250 حصة.

000ت  القديم  موزيع  املجموع  

حصة وموزيع الجديد 000ت حصة.

بنافاهيم  أنوار  الحيد  استقالة 

 « للشركة  مشارك  مدير  مهام  من 

محمد  الحيد  تعيين  و  إموماب« 

ملدة  للشركة  وحيد  كمدير  بنافاهيم 

غيف محدودة.

الوحيد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

للمدير الحيد محمد بنافاهيم.

األسا�ضي  القانون  محديت 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   5 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

ت202،  محت رقم:50ت2.

السجل التجاري 35325ت.

207 P

STE STEABF HOUSE
SARL 

السجل التجاري :تت353ت
شركة ذات املحؤولية املحدودة

املقر االجتماعي للشركة:مجزئة ت2 
شارع محمد الزرقطوني شقة رقم 5 

حي النهضة- ممارة
بتاريخ  العرفي  العقد   بمقت�ضى 
بتاريخ  واملسجل  ت202  نوناف   8
من  الله  مم  ت202،  نوناف  0ت 

إمخادالقرارات ارمية:
الشريك  نحب  و  اسم  مصحيس 
7  رأس  واملادة  6 حصص(  املادة  في 
املال( في النظام األسا�ضي للتأسيس. 

نقل األسهم: الحيد أنوار بنافاهيم 
قرر بيع جميع األسهم التي يملكها في 
حصة  هاوس«000ت  ف  ب  شركة»أ 
العلوي  لالكوثر  الحيدة  من:  لكل 
الطو�ضي 200 حصة٬ و لآلنحة دعاء 
بنيحود 200 حصة٬ و للحيد إبراهيم 
نور  لآلنحة  و  حصة٬   200 بنيحود  
200 حصة٬ و للحيد  الهدى بنيحود 

يوسف بنيحود 200 حصة٬
الحيدة  لألسهم  البيع  هذا  بعد 
ارنحة  و  الطو�ضي  العلوي  كوثر  لال 
دعاء بنيحود والحيد إبراهيم بنيحود 
وارنحة نور الهدى بنيحود و الحيد 
من  ارن  أعضاء  بنيحود،  يوسف 
الشركة » أ ب ف هاوس« برأس مال 
محاهمات  قدرت  درهم،  00.000ت 

الشركاء على النحو التالي:
التوزيع  بنافاهيم  أنوار  الحيد 

القديم 000ت حصة.
الطو�ضي  لالكوثرالعلوي  الحيدة 

التوزيع الجديد 200 حصة.
موزيع  بنيحود  دعاء  ارنحة 

الجديد 200 حصة.
موزيع   .. بنيحود   إبراهيم  الحيد 

الجديد 200 حصة.
ارنحة نور الهدى بنيحود .. موزيع 

الجديد 200 حصة.
موزيع   .. بنيحود  يوسف  الحيد 

الجديد 200 حصة.
000ت  القديم  التوزيع  املجموع 

حصة وموزيع الجديد 000ت حصة.
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استقالة الحيد أنوار بنافاهيم من 
مهام مدير للشركة »أ ب ف هاوس« 
العلوي  لالكوثر  الحيدة  وتعيين 
للشركة  وحيدة  كمديرة  الطو�ضي٬ 

ملدة غيف محدودة.
الوحيد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة   
العلوي  لالكوثر  الحيدة  للمديرة 

الطو�ضي٬
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
املحدودة املحؤولية  ذات  شركة  إلى 

.SARL
األسا�ضي  القانون  محديت 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

ت202، محت رقم:2255.
السجل التجاري تت353ت.

208 P

STE INGENIERIX
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 000.000.ت درهم
مقرها االجتماعي : 2ت مجزئة  
6 نوفماف، حي منصور الذهبي 

سكيكينا 0ت20ت
السجل التجاري رقم : 7088

الرااط
العام  الجمع  ححب  مقرر 
ت202،  يوليو   7 بتاريخ  االستثنائي 
 2.000.000 بمقدار  راسمال  زيادة 
الذمم  تعويض  طريق  عن  درهم 

املدنية الدائنة في الححاب الجاري.
بمبلغ  راسمال  مخفيض 
600.000.ت درهم بتصفية الخحائر 

التفاكمية الحابقة.
الغرض  تعديل  الشركاء  يقرر 
 : التالي  النحو  املؤس�ضي للشركة على 

مدقيق الشركات ورفع محتواها.
االستشارة والتدريب واملحاعدة.

موفيف االستشاريين للشركات.
اصدار ومطوير وتحويق الافمجيات 

والافامج.
اجهزة  واصالح  وصيانة  بيع 

الحاسوب.

و7   6  ،3 االسا�ضي  النظام  من 
واناء عليه مم تعديل البند رقم.

في  القانوني  االيداع  اجراء  مم 
بتاريخ بالرااط  التجارية   املحكمة 

 9 نوناف ت202، محت رقم 0ت03ت.
209 P

STE DAKHLA FISH
SARL AU

ماسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
انشاء شركة  مم  ت202،  أكتوار   28  
بشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :
.DAKHLA FISH : التحمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب واالخارج ب :

مجارة الحمك بالجملة.
508 عمارة  املقر االجتماعي : رقم 
 2 رقم  الشقة  الوالء  شارع  سمية 

الدا لة.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
راسمال : حدد في 00.000ت درهم 
مقحم الى 000ت حصة من فئة 00ت 

درهم للواحدة.
موزيع راسمال : الحيد عبد العزيز 

عباد .... 000ت حصة.
عبد  الحيد  تعيين  مم   : التحييف 

العزيز عباد كمحيف للشركة.
من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير ومنتهي في ت3 د حماف.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
بتاريخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم  محت  ت202،  نوناف  تت 

797ت/ت202.
رقم  محت  التجاري  بالسجل 

9753ت.
210 P

STE YARI FISH
SARL AU

ماسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  انشاء  مم  ت202،  أكتوار   26
بشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

.STE YARI FISH : التحمية
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب واالخارج ب :
مجارة الحمك بالجملة.

508 عمارة  املقر االجتماعي : رقم 
 2 رقم  الشقة  الوالء  شارع  سمية 

الدا لة.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
راسمال : حدد في 00.000ت درهم 
مقحم الى 000ت حصة من فئة 00ت 

درهم للواحدة.
رحاب  الحيدة   : راسمال  موزيع 

أمل  .... 000ت حصة.
التحييف : مم تعيين الحيدة رحاب 

أمل كمحيف للشركة.
من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير ومنتهي في ت3 د حماف.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
2ت  بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
نوناف ت202، محت رقم 809ت/ت202.
رقم  محت  التجاري  بالسجل 

9753ت.
211 P

 STE MAROCAINE DE
CONCASSAGE

»SMC«
ماسيس شركة

8ت  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202، مم انشاء شركة ذات  أكتوار 
وحيد  بشريك  املحدودة  املحؤولية 

بالخصائص التالية :
 STE MAROCAINE  : التحمية 
با تصار   .DE CONCASSAGE

(SMC)
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب واالخارج ب :
استكشاف واستغالل املناجم.

508 عمارة  املقر االجتماعي : رقم 
 2 رقم  الشقة  الوالء  شارع  سمية 

الدا لة.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

درهم  0.000ت  في  حدد   : راسمال 
00ت  فئة  من  00ت حصة  الى  مقحم 

درهم للواحدة.
موزيع راسمال :

 50.... بنيدير  الياس  الحيد   
حصة.

 50  ... الرمالوي  سارة  الحيدة 
حصة.

الياس  الحيد  تعيين  مم   : التحييف 
بنيدير كمحيف للشركة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
فامس يناير ومنتهي في ت3 د حماف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية بواد الذهب بتاريخ 9 نوناف 

ت202، محت رقم 798ت/ت202.
رقم  محت  التجاري  بالسجل 

ت972ت.
212 P

STE CHRONOBL TRAV
SARL AU

RC : 3853ت
مأسيس شركة

أكتوار   8 بتاريخ  بالعيون  مم 
املحؤولية  ذات  شركة  إنشاء  ت202 
بالخصائص  بشريك وحيد  املحدودة 

التالية :
.CHRONOBL TRAV : التحمية

الكهرااء،  الحباكة،   : النشاط 
ومختلف  العمومية  األشغال 

الخدمات.
املقر اإلجتماعي : الرقم ت59 بلوك 

D مدينة الوحدة العيون.
ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
درهم  00.000ت   : املال  رأس 
موزعة  حصة  000ت  على  مقحمة 

كالتالي :
000ت  الحعدوي  بلقاسم  الحيد 

حصة.
التحييف : مم تعيين الحيد بلقاسم 
الحعدوي كمحيف وحيد للشركة ملدة 

غيف محدودة.
االيداع  مم   : القانوني  االيداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  محت  ت202  8 أكتوار  بتاريخ 

ت59/202ت3.

213 P
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 SOCIETE ENTREPRISE
 GHOYOUM SAHARA

TRAVAUX
SARL AU

سجل مجاري رقم 27767
تغييف شركة

التغييف  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
باملميزات التالية :

إلى  الشركة  مال  رأس  زيادة 
3.000.000 درهم.

باملحكمة  مم   : القانوني  االيداع 
6ت نوفماف  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3597/2.
214 P

WARRACH PROD
في حرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 25 أكتوار ت202، مم مأسيس شركة 
ش.م.م  محدودة  محؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :
 WARRACH  : التجاري  االسم 

.PROD SARL AU
اإلنتاج   : االجتماعي  الهدف 

الحمعي البصري.
درهم  00.000ت   : املال  رأس 
درهم  00ت  حصة  000ت  إلى  مقحم 

للحصة الواحدة.
الحيد محمد وراش 000ت حصة.
 ،30 العمارة   : اإلجتماعي  املقر 
الشقة 8، شارع موالي أحمد لوكيل، 

ححان الرااط.
التحييف : الحيد وراش محمد.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجارية  باملحكمة  االيداع  مم 
ت202  6ت نوفماف  بتاريخ  بالرااط 

محت رقم 37ت9تت.
بمثابة مقتطف وايان

215 P

CIBO DARNA
استدراك  طأ وقع في الجريدة 
الرسمية عدد ت569 بتاريخ 25 

نوفماف ت202
بدال من :

بمقت�ضى الجمل العام االستثنائي 
مم ت202،  سبتماف   6 بتاريخ  واملؤرخ 

 محويل املقرر االجتماعي للشركة من 
7تت مكرر شارع فرحات حشاد  رقم 

القبيبات الرااط إلى والد مطاع قطاع 

ت عمارة رقم 220 ممارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

أكتوار  5ت  بتاريخ  للرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 9708.

يقرأ :

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

واملؤرخ بتاريخ 6 أغحطس ت202، مم 

املقرر االجتماعي للشركة من  محويل 
7تت مكرر شارع فرحات حشاد  رقم 

القبيبات الرااط إلى والد مطاع قطاع 

ت عمارة رقم 220 ممارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

أكتوار  5ت  بتاريخ  للرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 8337تت.
الباقي بدون تغييف

216 P

 AZZ PARA NEGOCIOS

OFFICIEL
استدراك  طأ وقع في الجريدة 
الرسمية عدد ت569 بتاريخ 25 

نوفماف ت202
بدال من :

بمقت�ضى الجمل العام االستثنائي 

مم  ت202،  سبتماف   6 بتاريخ  واملؤرخ 

املقرر االجتماعي للشركة من  محويل 
7تت مكرر شارع فرحات حشاد  رقم 

القبيبات الرااط إلى والد مطاع شارع 

سهل ملوية عمارة رقم 05ت ممارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

أكتوار   25 بتاريخ  للرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 8577تت.
الباقي بدون تغييف

217 P

AAHD PROJET
مأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202  أكتوار   28 بتاريخ  الرااط 

محؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

محدودة بشريك واحد.

.AAHD PROJET : التحمية

األشغال   : اإلجتماعي  الهدف 

العامة والبناء ؛

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

التي لها ارمباط مباشر أو غيف مباشر 

والتي  اعاله  املذكورة  االهداف  بأحد 

من شأنها املحاهمة في إنماء الشركة.

املقر االجتماعي : بلوك ج رقم 82 

ديور الحمر  عقوب املنصور الرااط.

املدة اإلجتماعية : 99 سنة ابتداء 

وضع  ماريخ  أي  النهائي  التأسيس  من 

السجل التجاري.

يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  د حماف  ت3  إلى 

ماريخ  من  مبدئ  التي  األولى  الحنة 

التسجيل في السجل التجاري.

درهم   500.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   5000 إلى  مقحمة 

00ت درهم للحصة الواحدة.

الشركة  تحيف   : الشركة  تحيف 
زركون  اسماعيل  الحيد  طرف  من 

بصفته محيفا للشركة وذلك ملدة غيف 

محدودة كما مقرر بالتعاهد باإلمضاء 

الحيد اسماعيل زركون.

االيداع   مم   : القانوني  االيداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بالرااط محت رقم  التجارية  املحكمة 

55975ت بتاريخ 6ت نوفماف ت202.

218 P

كوثر اينو
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

يقدر ب : 00.000.00ت درهم

العنوان : رقم 35 زنقة قاسم أمين 

حي الوحدة الخميحات

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202 مم مأسيس الشركة  9 سبتماف 

بشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيدة رأسمالها 00.000.00ت درهم.
زنقة   35 رقم   : االجتماعي  مقرها 

قاسم أمين حي الوحدة الخميحات.

التحمية : كوثر إينو 995ت.

الهدف : االستيفاد والتصدير.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
00ت  إلى  مقحم  درهم  00.000.00ت 

درهم لكل حصة.
تحييف الشركة : مم تعيين الحيدة 
ملدة  للشركة  كمحيفة  اوعي�ضى  كوثر 

غيف محدودة.
االبتدائية  باملحكمة  االيداع  مم 
بالخميحات محت رقم ت2935 بتاريخ 

9 سبتماف ت202.
219 P

 SOCIETE GENERALE
SECURITE GARDINNAGE

مأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  مأسيس  مم  ت202  25 أكتوار 
بشريك  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
 SOCIETE GENERALE : التحمية

SECURITE GARDINNAGE
موريد  شركة   : االجتماعي  الهدف 

وكالء االمن.
الدالية رقم  : حي  املقر االجتماعي 

785ت ميفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مئة ألف درهم  00.000.00ت).
الحيد  عين   : الشركة  تحييف 
للشركة  محيفا  العالي  عبد  بوطاهري 

مع جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
نوفماف  5ت  بتاريخ  ت27  رقم  محت 

ت202.
للنسخ والبيان

الوكيل

220 P

PARA RADWAN
مأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  مأسيس  مم  ت202  26 أكتوار 
بشريك  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :



23345 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

PARA RADWAN : التحمية
التصدير   : االجتماعي  الهدف 

.PARAPHARMACIE / واالستيفاد
الدالية  :مجزئة  االجتماعي  املقر 

رقم 7ت عمارة جوهرة ميفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مئة ألف درهم  00.000.00ت).
الحيد  عين   : الشركة  تحييف 
مع  للشركة  محيفا  رضوان  العايدي 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
نوفماف  5ت  بتاريخ   270 رقم  محت 

ت202.
للنسخ والبيان

الوكيل

221 P

TATADEL TRANSPORT
العام  االستثنائي  الجمع  قرر 

املنعقد في 0ت أكتوار ت202 :
تغييف املقر االجتماعي من حي اوالد 
إلى حي سهب الحرشة  شريفة ميفلت 
مذويب  مم  كما  ميفلت   509 رقم 

القانون األسا�ضي وتعديله.
الضبط  بكتابة  االيداع  مم 
محت  بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 272 بتاريخ 5ت نوفماف ت202.
للنسخ والبيان

الوكيل

222 P

SOCIETE FOR INOX
SARL

بموجب عقد عرفي مؤرخ ومسجل 
إنشاء  مم  ت202،  25 أكتوار  بتاريخ 
والتي  املحؤولية،  محدودة  شركة 

محمل الخصائص التالية :
 SOCIETE FOR INOX : التحمية

.SARL
في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

نجارة األملنيوم وأشغال مختلفة.
00.000ت   : الشركة  رأسمال 

درهم.
اإلنبعاث  حي   : اإلجتماعي  املقر 

زنقة شارع رقم ت69 سال.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
ماريخ التأسيس.

التحييف : مم تعيين الحيدة بشرى 
 لوق كمحيفة للشركة..

االيداع  مم   : القانوني  االيداع 
بحال  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
نوفماف   8 بتاريخ   37565 رقم  محت 

ت202.
مقتطف وايان

223 P

الشركة سال البالد
رأسمالها : 350.000 درهم

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 
بتاريخ  املنعقد  البالد  سال  لشركة 

2ت فافاير ت202 ما يلي :
الشركة  رأسمال  في  الزيادة  إلغاء 
العامة  الجمعية  قررتها  التي 
اإلستثنائية بتاريخ 9ت نوفماف 2020.

لتصبس  الشركة  تحمية  تغييف 
سال  عوض   CONSORTS INVEST

البالد.
للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 
من 05ت شارع 6 نوفماف مابريكت سال 
إلى ممارة ملكية بن بوشتة دوار لوالدة 

- حي الوفاق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   7 بتاريخ  بحال  االبتدائية 

ت202 محت رقم 37583.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ومم 
االبتدائية بتمارة يوم 8 نوفماف ت202 

محت رقم 6789.
للخالصة واإليجار
املجلس اإلداري

224 P

PATRIMONIALE شركة
ش.م.م بشريك وحيد

الزيادة في رأسمال الشركة
من 000.000.ت إلى 2.000.000 

درهم
بتاريخ  مداوالتها  بمقت�ضى 
العام  الجمع  قرر  ت202  26 يوليو 
 PATRIMONIALE االستثنائي لشركة
رأسمالها  وحيد  بشريك  م  م 
000.000.ت درهم ومقرها االجتماعي 

إقامة قيس ساحة   D بالرااط عمارة 

الرااط،  أكدال  العدوية  رابعة 

قدره  بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

من  بذلك  ليففع  درهم  000.000ت 

 2000.000 إلى  درهم  000.000ت 

بالديون  املقاصة  طريق  عن  درهم 

الثابتة،  عدل بذلك الفصلين 6 و 7 

من النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف   8 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 8869تت.
للخالصة واإليجاز

225 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

MOWA INTERNATIONAL

SARL AU

مأسيس شركة
مأسيس  مم  عرفي،  بمقت�ضى عقد 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 MOWA االجتماعي  اللقب  ش.ذ.م.م 

INTERNATIONAL SARL AU

الحيد   : واملحاهم  الشريك 

 A532803 ب.و.ط  لغزال،   وهيب 

000ت سهم.

املحيف الوحيد : محمد لغزال.

رأس املال : 00.000ت درهم  مائة 

ألف درهم(.

املنتجات  تحويق   : النشاط 

وتحويق  التقليدية  الصناعية 

االلكتفوني.

نقل البضائع.

املدة : 99 سنة.

براهيم  شارع   56 رقم   : العنوان 

 2 رقم  الطابق   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرااط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  5ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 55939ت.
للبيان

226 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

PIZZERIA WASSIM
SARL AU

مأسيس شركة
مأسيس  مم  عرفي،  بمقت�ضى عقد 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
االجتماعي  اللقب  ش.و  ش.ذ.م.م 

PIZZERIA WASSIM SARL AU
الحيد   : واملحاهم  الشريك 
 DA68568 ب.و.ط  حداوي،    الد 

000ت سهم.
املحيف الوحيد :  الد حداوي.

رأس املال : 00.000ت درهم  مائة 
ألف درهم(.

النشاط : وجبات  فيفة ؛
مطعم ؛

مقهى.
املدة : 99 سنة.

ت  رقم  دكان   3 عمارة   : العنوان 
عامر  املحتقبل  بيت  النصر  بابواب 

سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  تت  بتاريخ  بحال  االبتدائية 

ت202 محت رقم 35887.
للبيان

227 P

STE SCOOP VISION
SARL AU

في مؤرخ  عرفي،  عقد   بمقت�ضى 
8ت أبريل 8ت20 بالرااط مقرر ما يلي :

 STE SCOOP VISION : التحمية
.SARL AU

الهدف االجتماعي : نظاراتي  البيع 
بالتقحيط(.

بصفة عامة القيام بكل العمليات 
باملوضوع  مباشرة  بصفة  املتعلقة 
أو  مماثل  موضوع  بأي  أو  االجتماعي 

مرمبط.
 20 شارع  8ت   : االجتماعي  املقر 
غشت سيكتور 2ت إضافي حي الحالم 

سال.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ 90.000 درهم مقحم إلى 900 
حصة من فئة 00ت درهم موزعة على 

الشكل التالي :
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الحيد عمر أشكري 900 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  الحنة االجتماعية من فامس 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.

التحييف : الحيد عمر اشكرى محيف 

للشركة، وذلك ملدة غيف محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرااط.
رقم السجل التجاري : ت6ت28.

للبيان والنشر

228 P

STE ONO
SARL AU

في مؤرخ  عرفي،  عقد   بمقت�ضى 

7ت فافاير 2020 بالرااط مقرر ما يلي :

.STE ONO SARL AU : التحمية

الهدف االجتماعي : نظاراتي  البيع 

بالتقحيط(.

بصفة عامة القيام بكل العمليات 

باملوضوع  مباشرة  بصفة  املتعلقة 

مماثل موضوع  بأي  أو   االجتماعي 

 أو مرمبط.

 05 رقم  منزل   : االجتماعي  املقر 

إقامة والد امطاع سكتور 3 ممارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  مقحم  درهم  00.000ت  مبلغ  في 

درهم  00ت  فئة  من  حصة  000ت 

موزعة على الشكل التالي :

الحيد عمر أشكري 000ت حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.

التحييف : الحيد عمر اشكرى محيف 

للشركة، وذلك ملدة غيف محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرااط.
رقم السجل التجاري : 29777ت.

للبيان والنشر

229 P

STE SURE ASSURANCES

 COURIER EN ASSURANCE TOUTES

BRANCHES

SOCIETE SURE ASSURANCE
SARL AU 

RC N° 590767 CASABLANCA

االستثنائي  العام  للجمع  مبعا 

املنعقد، بتاريخ 5 نوفماف ت202، قرر 

مقر  محويل  الوحيد لشركة  الشريك 

  SURE ASSURANCE من  الشركة 

 SARL AU

ت6 شارع لاليقوت زاوية مصطفى 

الدار   62 الثاني رقم  الطابق  املعاني، 

البيضاء

إلى : شاعر محمد الخامس عمارة 

8ت رقم ت ممارة.

من   5 الفصل  تغييف  مم  وعليه 

القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ومم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

6ت نوفماف ت202 محت رقم 39553.

230 P

STE MOLATO U.W
SARL

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إنشاء  مم  0/26ت/ت202 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة، مميزاتها كما يلي :

 STE MOLATO U.W  : التحمية 

.SARL

الهدف : دار الخياطة الرفيعة.

االستيفاد والتصدير.

00.000ت  رأسمالها   : الرأسمال 

درهم.

بن  الحيدة  ديجة   : الشركاء 

املليس 59.000 درهم.

000.ت5   : موالطو  مروى  الحيدة 

درهم.

الحيدة  الشركة  :  حيف  التحييف 

مروى موالطو ملدة غيف محدودة.

املقر االجتماعي : زنقة الروز قطعة 
 رقم ت سكتور تت رقم 9 حي الرياض -

الرااط.

بالسجل  الشركة  تسجيل  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ  55925ت  رقم  محت  بالرااط 

5ت/تت/ت202.

231P

KIINTEA EL KHIARI
SARL

شركة محدودة املحؤولية بشريك 

وحيد

الرأسمال االجتماعي : 00.000ت 

درهم.

املقر : مجزئة ابن مومرت 2 العمارة 

5 الطابق الثاني الشقة رقم 5 - 

بوزنيقة.

بتاريخ  الواحد  الشريك  من  بقرار 

09/28/ت202، مقرر ما يلي :

ومجهيز  تهيئة  نشاط  إضافة   -

القطع الرضية وايعها.

مجزئة  من  الشركة  مقر  محويل   -

ابن مومرت 2 العمارة 5 الطابق الثاني 

5 وادي املخازن -  5 إلى الرقم  الشقة 

بوزنيقة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

محت  05/تت/ت202  بتاريخ  سليمان 
رقم 580 سجل التجاري رقم 6053.

232P

BJ GLORY
SARL

مأسيس
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

22 أكتوار ت202، مم مأسيس شركة 

باملواصفات  املحؤولية  محدودة 

التالية :

BJ GLORY SARL : التحمية

زنقة  القدس  حي  التجاري  املقر 
سيدي  الحفلي  الطابق   55 رقم   6

الافنو�ضي - الدار البيضاء.

الهدف التجاري : منعش عقاري.

00.000ت  في  محدد   : الرأسمال 

حصة  000ت  إلى  مقحمة   درهم 

كما يلي :

 500  : اإلله  عبد  جغار  الحيد 

حصة.

 500  : الحعيد  بدوح  الحيد   -

حصة.

املدة : 99 سنة من ماريخ مأسيحها.

وادوح  اإلله  عبد  : جغار  التحييف 

الحعيد.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية الدار البيضاء، سجل مجاري 

رقم 520905.

233P

UNITE PROMO
SARL

مأسيس 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

26 أكتوار ت202، مم مأسيس شركة 

باملواصفات  املحؤولية  محدودة 

التالية :

 UNITE PROMO  : التحمية 

.SARL

املحل   7 الرقم   : التجاري  املقر 

التجاري ت مجزئة العوادي ت بوزنيقة.

الهدف التجاري : منعش عقاري.

00.000ت  في  محدد   : الرأسمال 

كما  حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

يلي :

الحيد بلقيد بوقفا : 60ت حصة.

 520  : مرزاق  ادريس  الحيد   -

حصة.

 520  : مححيني  الححين  الحيد   -

حصة.

املدة : 99 سنة من ماريخ مأسيحها.

التحييف : الحيد بلقيد بوقفا.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الرقم  محت  سليمان،  ابن  التجارية 

599 سجل مجاري رقم ت722.

234P
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SFCR
Société à responsabilité limitée

Au Capital de 00.000ت dh
 Siège social : NR 757 RDC Lot

Assalam Bouznika
.RC : 5803 - IF : 3757235ت

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
بتاريخ املؤرخ  للشركة   االستثنائي 

 25 أغحطس ت202 مقرر ما يلي :
الصفة القانونية للشركة :

مم تغييف الصفة القانونية للشركة 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  من 
وجعلها شركة  الوحيد  الشريك  ذات 

محدودة املحؤولية.
سعيد  الحيد  مفويت   : الرأسمال 
من  اجتماعية  حصة   500 لحلوى 
الحيدة  لفائدة  حصة  000ت  أصل 

سمية رفيع.
إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة :
- منعش عقاري.

- بيع وشراء املعدات املحلية.
الحيد سعيد  تعيين  مم   : التحييف 
لحلوى والحيدة سمية رفيع محيفين 

للشركة ملدة غيف محدودة.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
سجل  سليمان،  بابن  االبتدائية 
بتاريخ   ،5803 رقم  مجاري 

08/25/ت202.
235P

OXY STUDIO
S.A.R.L

شــــركـــة ذات الــمــحــــؤولـــيــة 
الــمــحــدودة رأس مـــالـــهـــا 00.000ت 

درهــــم
مـقـرهـا االجـتـمـاعي : 5ت شــارع 

األبـطــال رقــم 5 أكــدال – الـراــاط
مـــأ سيـــــس شــركــــة ذات الـمـحـــؤولـيــــة 

الـمـحـــدودة  
حرر  عـــرفـــي  عـقــد  بـمـقـتـضـــى   - ت 
ت202،  نوفماف   2 بـتــــاريــــخ  بالرااط 
مــــم وضـــع الـقـــانـــون األسا�ضي لــشــركـــــة 
ذات الـمـحـــؤولـيــــــة الـمــحـــدودة، وذلـــك 

مـحــت  الـمـعـطـيــــات الـتـــــالـيــــــــــــة :

»  OXY STUDIO  «   :  الـتـحمـيــــــة 
                                S.A.R.L

 الــهــــــــدف :  هــــدف الــشـــركـــة هـــــــــــو :
ورسـم  الـحــاسـواـيـة  الـرسـومــات   -  
الـصـور  وإنـتـاج  الـمـعـمـاريـة  الـمـشـاريـع 

الـتـركـيـبـيـة :
- الـتـصـمـيـم الـدا ـلـي والـخـارجـي.

و ـاصـة  الـخـطـط  مـصـمـيـم   -
الـخـطـة ثـالثـيــة األبـعــاد ؛

- 3D الـنـمـذجـة ؛
الـمـعـمـاريـة  الـمـتـحـركـة  الـرسـوم   -

ثـالثـيـة األبـعـاد ؛
والـتصـمـيـم  الـتـصـمـيـم  مـفـهـوم   -

الـجـرافـيـكـي
- أعـمـال الـبـنـاء ؛

غـيـر  أو  الـمـبـاشـرة  الـمـشـاركـة   -
جـمـيـع  فـي  للـشـركـة،  الـمـبـاشـرة 
مـم  الـتـي  الشـركـات  أو  الـشـركـات 
إنـشـاؤهـا،  سـيـتـم  الـتـي  أو  إنـشـاؤهـا 
شركات  إنشاء  طريق  عن  سـيـما  وال 
رعاية  أو  محاهمات  أو   جديدة 
مالية  أوراق  شراء  أو  اشتفاكات   أو 
عمليات  أو  اجتماعية  حقوق  أو 
في  جمعيات  أو  محالفات  أو  اندماج 

مشاركة ؛
 - واـصـفة عـامة جـمـيع العـمـلـيات 
الـتي لها ارمـباط مـبـاشـر أو غـيـر مـباشـر 
بـإحـدى الـغـايات الـمبنية أعاله و التي 
مـنمـية  عـلى  تـحـاعـد  أن  شأنها  من 

الشـركة. 
الـمــــــــــدة  :  99 سـنـة إبــتـداء مـن يــوم 

الـتـأ سـيــس.
شارع  5ت   : الـمقـراإلجـتمـاعـي 

األبطال رقم 5 أكدال - الرااط
درهـــم  00.000ت   : الـمــــــــال  رأس 
كـل  قيـمــة  حـصــة  000ت  عـلــى  مــوزع 
كلــهـــا  حــررت  درهـــم  00ت  حــصـة 

ووزعــت عـلـــى الشـكــــل ارمــــي :
  - الحيد محمد اوارا : 500 حصة

 500  : املحزوم   أيوب  الحيد   -
حصة.

املـــــجـمــــــــــوع : 000ت حصة.  
الحيـــد  من  كل  عـــيــن  الـتـحيــيــــــــر: 
املحزوم  أيوب  الحيد  و  اوارا   محمد 
غـيــــر  لـمـــدة  للـشـــركــة  مــحــيــران 

مـحـــدودة.

فــــامــس  مـــن   : االجتمـاعيـة  الــحنـة 
سـنـة  أول  إن  د حماف  ت3  إلـى  يـنـــايـــر 
يـــــوم  مــنــتــهـــي  ســـوف   اجـتــمــاعــيــــة 

ت3 د حماف ت202 .
لــتـكـويــن   5%  : األراـــــــــــــــاح 
يــوزع  والبـاقـي  الـقـانــونــي  االحــتـيــاطـي 

عـلـى الشـــركــاء.
2 - مــــم اإليــــداع الـقــانــونـــي بكـتـــابـــة 
التجارية  بـــالـمحـكمـــة  الـضـبـــط 
ت202  نوفماف  تت  بـتــاريــــخ  بالرااط، 
السجل  تت90تت  رقـم  رقم  محت 

التجاريت5585ت).
بـمـثــابـــة مــقـتـطــف وايــان

الـمــحــيـر
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LES CAVES D’AIN SEBAA
S.A.R.L

شــــركـــة ذات الــمــحــــؤولـــيــة 
الــمــحــدودة رأس مـالـهـا 00.000ت 

درهـم.
مقرها االجـتـماعي : عـمـارة 30 شـقـة 8 
 زنـقـة مـوالي أحـمـد لـوكـيـلـي حـحــان -

الــراــاط 
 مـــأ سيــس شــركــة ذات الـمـحـــؤولـيــة 

الـمـحـدودة لشريك واحد 
حرر  عـــرفـــي  عـقــد  بـمـقـتـضـــى   - ت 
بـالــرااط بـتــــاريــــخ ت أكتوارت202، مــــم 
لــشــركـــــة  األسا�ضي  الـقـــانـــون  وضـــع 
ذات الـمـحـــؤولـيــــــة الـمــحـــدودة، وذلـــك 

مـحــت  الـمـعـطـيــــات الـتـــــالـيــــــــــــة :
 LES CAVES D’AIN  : الـتـحمـيــــــة 

.SEBAA  S.A.R.L
بـشـكـل  الــشركة  :  هـدف  الــهــــــــدف 
مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر، إمـا لـنـفـحـهـا، 
فـي  ثـالـث،  لـطـرف  أو  للـمـشـاركـة،  أو 

الـمـغـرب وفـي جـمـيـع الـبـلـدان :
الـجـبـن،  غـذائـي:  مـنـتـوج  أي  بـيـع   •
مـشــرواــات  مـعـلـبــات،  شـاركـومـيـري، 

مـن أي مـصــدر.
• األطـعـمـة الـمـعـلـبــة والـمـحـلـيــة.

الـكـحـولـيـة  الـمـشــرواـات  بـيـع   •
الـنـبـيـذ   : بـالـتـجـزئـة  أنـواعـهــا  بـجـمـيـع 
والـمـشــرواــات  والـخـمـور  والـبـيــرة 
مـنـخـفـضـة  والـمــشـرواــات  الـروحـيـة 

الـكـحــول.

 ،PLV مـنـظـيـم الـنــدوات، وأعـمـال •

فـي  شـيء  ـحــاهــم  أي  عـامـة  واـصـفـة 

مـطـويــر أنـشـطـة الـشـركــة.

جـمـيـع  وتـشـغـيـل  إنــشـاء   •

والـفــروع  والـوكــاالت  الـعــدادات 

والـمـخـــازن الـتـجــاريــة.

غـيــر  أو  الـمـبــاشـرة  الـمـشـاركـة   •

جـمـيــع  فـي  للـشـركــة،  الـمـبــاشــرة 

مــــــــم  الـتـي  الـشــركــات  أو  الـشـركــات 

إنـشــاؤهــا،  سـيـتــم  الـتــي  أو  إنـشــاؤهــا 

وال سـيـمــا عـن طـريــق إنـشــاء شـركــات 

أو  رعـاية  أو  مـحــاهـمــــــات  أو  جـديــدة 

مـالـيــة  أوراق  شـراء  أو  اشـتــراكـــات 

عـمـلـيــات  أو  اجـتـمــاعـيــة  حـقـــوق  أو 

انـدمـاج أو مـحــالـفـــات أو جـمـعـيــات فـي 

الـمـشــاركــة.

جــمـــيــع  عــامــة  بــصــفــة  و   •

مــبــاشــر  ارمــبــاط  لـهـا  الــتـي  الــعــمـلــيـات 

الــغـايات  بــإحـدى  مـبـاشـر  غــيــر  أو 

الــمــبــنــيـــة أعــاله و الــتــي مـن شـأنــهــا أن 

تــحـاعـد عـلى مــنـمــيــة الــشــركـة. 

الـمــــــدة  :  99 سـنـة إبــتـداء مـن يــوم 

الـتـأ سـيــس.

الـمقـراإلجـتماعـي : عـمـارة 30 شـقـة 
 8 زنـقـة مـوالي أحـمـد لـوكـيـلـي حـحــان -

الــراــاط
درهــــم  00.000ت   : الـمــــــــــال  رأس 

كــل  قيـمــة  حـصـــة  000ت  عـلـــى  مــوزع 

و  كلــهـــــــا  حــــررت  درهـــــم  00ت  حــصــة 

أسندت للشركاء كالتالي :

 660  : الحائس  مامون  الحيد 

حصة.

الحيد زهيف وهبي : 350 حصة.

    املجموع : 000ت حصة.

الـتـحيــيـــــر: عـــيــن الحيـــد زهيف وهبي 

مــحــيــرا للـشــركــة لـمــــدة غـيـــر مـحــدودة.

فــامـس  مـــن   : االجتمـاعيـة  الــحنـة 

سـنـة  أول  إن  د حماف.  ت3  إلـى  يـنـايـر 

ت3  يـــــوم  مــنــتــهـي  ســوف  اجـتــمـاعــيـة 

د حماف ت202.

األراــــــاـس : %5 لــتـكـويــن االحـتـيــاطـي 

عـلــى  يــوزع  والبـاقـي  الـقـانـونـي 

الشــركــاء.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23348

مـــــم اإليـــداع الـقـــانــونــي بكـتــابــة   - 2

الـتـجــاريـــة  بـــالـمحـكمــة  الـضـبــط 

ت202  أكتوار   26 بـتــاريــخ  بـالــراــاط، 
السجل  رقم  8937تت   رقم  محت 

التجاري 55793ت).
بـمـثــابـــة مــقـتـطــــــف وايـــــــــــان

الـمــحــيـر
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CODE STUDIO
SARL AU

مأسيس شركة
السجل التجاري : ت5602ت.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مم  قد  بالرااط  ت202  أكتوار  5ت 

املحؤولية  ذات  شركة  مأسيس 

محمل  والتي  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 CODE STUDIO  : التحمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أعمال  رائد   : االجتماعي  الهدف 

املعلومات  مكنولوجيا  في  دمات 

التجارية.

مصدير الخدمات إلى الخارج.

التجارة.
رأس املال : 0.000ت درهم مقحم 

درهم  00ت  فئة  من  حصة  00ت  إلى 

للحصة الواحدة  كما يلي :

00ت   : حمزة  الحيد  شيشين 

حصة اجتماعية.

املجموع : 00ت حصة اجتماعية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة ماعدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل.
5 زنقة واد زيز،   : املقر االجتماعي 

الطابق الثالث، الشقة رقم 7، أكدال 

الرااط،

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

غيف  ملدة  حمزة  الحيد  شيشين 

محددة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل  رقم  9020تت  رقم  محت 

التجاري : ت5602ت.
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 AZUR INNOVATION

MANAGEMENT

SA

رأسمالها  اإلسم  مجهولة  شركة 

2.000.000 درهم.

شارع  7تت   : االجتماعي  مقرها 

الححن الثاني مبنى بلواارك، الطابق 

تت، الدار البيضاء.

السجل التجاري : 89ت552.

العام  الجمع  محضر  بححب 

سبتماف   27 بتاريخ  العادي  الغيف 

 AZUR شركة  محاهمي  فإن  ت202، 

 INNOVATION MANAGEMENT

رأسمالها  اإلسم  مجهولة  شركة   SA

7تت  في  الكائنة  درهم   2.000.000

بارك،  بلو  مبنى  الثاني  الححن  شارع 

قرروا  البيضاء،  الدار  تت،   الطابق 

ما يلي :

قرار بنقل املقر االجتماعي للشركة 

الححن  شارع  7تت   : العنوان  من 

تت،  الطابق  بلواارك،  مبنى  الثاني، 

: التالي  العنوان  إلى  البيضاء،   الدار 

مبنى  الثاني  الححن  شارع  7تت 

بلواارك، الطابق 0ت، الدار البيضاء.

من   5 للمادة  املقابل  التعديل 

النظام األسا�ضي ؛

تعديل النظام األسا�ضي ؛

إلممام  الصالحيات  مفويض 

اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

محت  5ت/تت/ت202  بتاريخ  البيضاء 

رقم 800368.
قصد النشر اإلعالن
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BPI
MEDITTERRANEE

شركة محدودة املحؤولية 
ذات الشريك الوحيد

 رأسمالها 0.000ت درهم.
مقرها االجتماعي : 9ت2، شارع 

الزرقطوني إقامة الافدي، الطابق 
األول، الشقة رقم 20100،1 

الدار البيضاء.
السجل التجاري - ت8272ت 

الدار البيضاء.
القرارات  محضر  على  بناء 
للشركة  املبكر  بالحلول  االستثنائية 

بتاريخ 2/7/3ت20 مقرر ما يلي :
- الحل املبكر للشركة ؛

- تعيين املصفي ؛
- محديد مقر التصفية ؛

للقيام  الصالحيات  مفويض   -
باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
محت  05/تت/2ت20  بتاريخ  البيضاء 

رقم 0388ت5.
قصد النشر واإلعالن
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P.INVEST
 SOCIETE à Responsabilité

limitée
Au Capital de : 00.000ت dirhams

 Siège Social : Km, 18 zone
 industrielle de Bouskoura,

Casablanca - 80ت20.
بتاريخ  أبرم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
العام الجمع  قرر   06/08/ت202 

 ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تغييف 
الزرقطوني  شارع   265 العنوان  من 
الطابق التاسع رقم 92 الدار البيضاء 
الحي  8ت،  كلم  الجديد  العنوان  إلى 
الدار   - 8ت20  بوسكورة  الصناعي 

البيضاء.
تغييف نشاط الشركة إلى :

البنزين،  محطة  دمات  تحييف   -
غحل الحيارات، وأشغال أ رى.

غيار  وقطع  العجالت  بيع   -

الحيارات.

- مطعم.

- بيع املواد الغذائية بالتقحيط.

- بيع زيوت الحيارات واملحروقات 

بالتقحيط.

الحيارات  أنواع  جميع  استيفاد   -

 الناقالت(.

3 - تحمية محيفين جدد :

 ،ERIC PARANTI الحيد   -

بتاريخ  املزداد  الجنحية،  فرن�ضي 

بالعنوان  والقاطن  05/تت/965ت 
رقم   CASADIAA الحكن  مجموعة 

56 النواصر الدار البيضاء.

قفاف،  محمد  الحيد   -

بتاريخ  املزداد  الجنحية،  مغربي 

لبطاقة  والحامل  0/28ت/968ت 

 G223257 الوطنية  التعريف 
55 زنقة اشبيلية  الحاكن بالقنيطرة 

الشقة رقم ت.

 4،3 البنود  تغييف  مم  لقد   وبعد 

و 55 هذا القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

6ت/تت/ت202 محت رقم 800558.

241P

SYNTEC SERVICES شركة
SARL AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد
رأسمالها : 2.500.000

 AVENUE 30 : مقرها االجتماعي

OQBA APPT تت AGDAL - RABAT

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

سبتماف   27 بتاريخ  عرفي  بعقد 

لشركة  الواحد  الشريك  قرر  ت202 

ذات  شركة   SYNTEC SERVICES

الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

درهم   2.500.000 رأسمالها  الواحد 

ما يلي :

استقالة الحيد بن دحمان جمال 

من منصبه كمحيف للشركة.
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دحمان  بن  أحمد  الحيد  تعيين 
كمحيف للشركة ألجل غيف محدود.

القانون  وفق  5ت  الفصل  تعديل 
األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  05/تت/ت202  بتاريخ 

8836تت.
242P

رشكة 
SCIENTIK

SARL AU
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 3.000.000 درهم

  املقر االجتماعي : 
Quartier industrièlle 

20, Avenue El Majd 2ème Etage 
C.Y.M Rabat. 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
ت202  أكتوار   5 بتاريخ  عرفي  بعقد 
شركة  لشركة   الواحد  الشريك  قرر 
SCIENTIK ذات املحؤولية املحدودة 
رأسمالها  الواحد  الشريك  ذات 

3.000.000 درهم ما يلي :
 30.000 مفويت  على  املصادقة 
دحمان  بن  الحيد  من طرف  حصة، 
بن  أحمد  الحيدان  لفائدة  جمال 
بن  وإدريس  حصة  5.000ت  دحمان 

دحمان 5.000ت حصة.
استقالة الحيد بن دحمان جمال 

من منصبه كمحيف للشركة.
دحمان  بن  أحمد   الحيد  تعيين 

كمحيف للشركة ألجل غيف محدود.
ذات  شركة  إلى  الشركة  محول 

املحؤولية املحدودة.
5ت  و   7 و   6 و   3 الفصول  تعديل 

وفق القانون األسا�ضي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  05/تت/ت202  بتاريخ 

8837تت.
243P

شركة ميدنايت بوز

شركة ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : محل ت سكتور 5 

أوالد بناصر رقم 87ت ممارة

نقل املقر االجتماعي
العادي  الغيف  العام  الجمع  قرر 

املنعقد في يوم 5ت أكتوار ت202.

 557 من  االجتماعي  املقر  نقل 

إلى  ممارة  الشريف  علي  موالي  شارع 

رقم  بناصر  أوالد   5 سكتور  ت  محل 

87ت ممارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بتمارة في 5 نوفماف ت202، 

محت رقم 6755.

244 P

 شركة سطيلما ت د

ذات املحؤولية املحدودة

والشريك الوحيد

رأسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : محل رقم 85ت 

سكتور ت0 مجزئة رياض أوالد مطاع 

ممارة

مصفية سابقة ألوانها
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمع  انعقد  ت202،  29 سبتماف 

العام غيف عادي وقرروا ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  مصفية 

ألوانها.

رقم  محل  التصفية  مقر  محديد 

أوالد  رياض  مجزئة  ت0  سكتور  85ت 

مطاع ممارة.

امراع  الححين  الحيد  تعيين 

محؤوال عن التصفية.

القانوني للشركة لدى  مم اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة   الضبط  كتابة 

محت  ت202،  نوفماف  فامس  في  بتمارة 

رقم 6723.

245 P

STE GOURZA MINE

SARL AU

دوار البور جماعة ثالث  عقوب 

الحوز مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت2029ت

مأسيس شكل الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مم  مراكش،  في  ت202،  25 أكتوار 

لشكل  األسا�ضي  القانون  إعداد 

الشركة باملميزات التالية :

ذات  شركة    : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.

 STE GOURZA الشركة  تحمية 

.MINE SARL AU

التصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال  البناء،  أشغال  واالستيفاد، 

املناجم.

عنوان املقر االجتماعي : دوار البور 

جماعة ثالث  عقوب الحوز مراكش.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت   : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.

الحصص العينية : 000ت حصة.

الشخصية  الشركاء  اسماء 

الحاكن  افروخ،  عمر   : وعناوينهم 

البور  حرايل  محعود  ايت  بدوار 

مراكش.

الشركاء  على  االنصبة  موزيع 

000ت حصة للحيد عمر افروخ.

اسماء محيفي الشركة الشخصية 

عمر  الحيد   : وعناوينهم  والعائية 

محعود  ايت  بدوار  الحاكن  افروخ 

حرايل البور مراكش.

للشركة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

2ت نوفماف ت202، محت رقم ت265ت.

246 P

HOLDING FINANCIERE 

ET D’INVESTISSEMENT 

DU DETROIT
SARL

حل الشركة ومصفيتها
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة  ت202،  سبتماف   30 بتاريخ 

 HOLDING FINANCIERE املحماة 

 ET D’INVESTISSEMENT DU
DETROIT SARL رأسمالها 200.000 

 ،7 بطنجة  االجتماعي  مقرها  درهم، 
طبقا  الشركة  حل  املكحيك  زنقة 
القانون  من   50 الفصل  ملقتضيات 

واحد،   آن  في  ومصفيتها  األسا�ضي 

تعيين الحيدة امال الحبتي كمصفية 

في  التصفية  مكان  ومحديد  للشركة 
طنجة، 7 زنقة املكحيك.

صادق الجمع العام على ححابات 
ودون  التام  اإلبراء  أعطى  الشركة، 

محفظ للمحيفة الوحيدة وا ذ بعين 

االعتبار الحل النهائي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ت202،  نوفماف   8 بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 257665.

247 P

STE DOUMIRI SERVICES
SARL

مأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالبيضاء بتاريخ 3 نوفماف ت202، مم 

مأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE DOUMIRI  : االسم 

.SERVICES SARL

شارع   75  : االجتماعي  املقر  

69ت  الشقة  األول  الطابق  تت يناير 

الدار البيضاء.

الهدف االجتماعي : القيام بجميع 

والتجارة  املختلفة  البناء  معامالت 

وعمليات عقارية مختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة.
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الرأسمال : 00.000ت درهم.
الدبي  سعيد  الحيد   : الحصص 

القدميفي 350 حصة.
الحيد محمد الرؤوف 330 حصة.
الحيد رشيد الرؤوف 330 حصة.
الحيد سعيد  تعيين  مم   : التحييف 
للبطاقة  الحامل  القدميفي  الدبي 
والحيد   B559502 رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحامل  الرؤوف  محمد 
والحيد   B58833ت رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحامل  الرؤوف  رشيد 
محيفين   ،BK00359ت رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.
من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير إلى ت3 د حماف.
املدة : مم محديدها في 99 سنة.

باملحكمة  مم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
رقم  محت  ت202،  7ت نوفماف 
رقم  التجاري  والسجل   800675

5ت55227.
248 P

STE EXTRONOX SARL
AU

مأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  بمقت�ضى عقد عرفي 
ت202 مم  0ت نوفماف  بتاريخ  البيضاء 
مأسيس شركة باملواصفات التالية  :

.STE EXTRONOX SARL AU
املقر االجتماعي : مجزئة املحتقبل 
 8 رقم  شقة  05ت  عمارة   5 س  م 
الدار  معروف  سيدي  الثاني  الطابق 

البيضاء.
التجارة   : االجتماعي  الهدف 

والقيام باالستيفاد والتصدير.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.
الرأسمال : 00.000ت درهم.

الحصص الحيد هشام بومزارت : 
000ت حصة.

الحيد هشام  تعيين  مم   : التحييف 
الوطنية  للبطاقة  لحامل  ا  بومزارت 
ملدة  للشركة  محيفا   EE7505ت رقم  

غيف محدودة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
فامس يناير إلى 3ت د حماف.

املدة : مم محديدها في 99 سنة.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
ت202  نوفماف  7ت  بتاريخ  البيضاء 
محت رقم 800673 والسجل التجاري 

رقم 3ت5227.
249 P

NAWIRA
شركة  ذات املحؤولية املحدودة

رأسمالها 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : 7 زنقة 

طوريحيلي، حي املحتشفيات،
الدار البيضاء

س ت 5ت3336
الغيف  العام  بمقت�ضى قرار الجمع 
لقد   2020 نوفماف   30 بتاريخ  عادي 

مقرر ما يلي :
الفسخ  على  املصادقة  ممت 
من  ابتداءا  للشركة  ألوانه  الحابق 

ماريخه.
تعيين الحيد دادي محمد شفيق 

مصفي للشركة.
بالدار  التصفية  مقر  محديد 
حي  طوريحيلي،  زنقة   7 البيضاء 

املحتشفيات.
باملحكمة  القانوني  اإلياع  مم 
يوم البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  محت  ت202  نوفماف  6ت   

.800539
بيان مختصر

249P مكرر

GROUP MGHALI PRO
SARL AU 

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر 
ت202  نوفماف  7ت  بتاريخ  الرااط  في 
 GROUP للشركة   الشريك  قرر 
MGHALI PRO ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد ما يلي  :
طرف  من  حصة  000ت  مفويت 
الحيد ححن برحيل إلى الحيد جواد 

البوهالي ؛

استقالة الحيد ححن برحيل من 

منصبه كمحيف للشركة ؛

البوهالي  جواد  الحيد  تعيين 

كمحيف وحيد للشركة ؛

تعديل املواد 6، 7، 3ت من القانون 

األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

محت رقم 9223تت بتاريخ 7ت نوفماف 

ت202.

250 P 

STE BEST ESSEN
مأسيس شركة

مؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

مم  بحال   2020 سبتماف  6ت  بتاريخ 

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات 

الخصائص  محمل  التي  املحؤولية 

التالية  :

.STE BEST ESSEN : التحمية

املوضوع : ممول حفالت، مطعم.

املقر االجتماعي : 37 عمارة ت ممر 

صفاقس سال الجديدة، سال.

00.000ت  في  حدد   : الرأسمال 

ذات  حصة  000ت  إلى  مقحم  درهم 

بين  00ت درهم للحصة مقحم  قيمة 

الشركاء بالشكل التالي :

الحيد رشيد الحبع : 000ت حصة 

أي  للحصة  درهم  00ت  قيمة   ذات 

ما قيمته 00.000ت درهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شخص  ذات  محدودة  محؤولية 

واحد.

الحبع  الحيد رشيد  : عين  املحيف 

كمحيف للشركة ملدة غيف محدودة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  التجاري  السجل  محت  لحال 

.2020 نوفماف   23 بتاريخ   32363 

251 P

CULTURELAB SARL AU
مأسيس 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت2 أكتوار ت202 مقرر ما يلي :

.Culturelab sarl au : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة بشريك واحد.

املقر  االجتماعي : فيال ليف ش 2ت، 

زنقة مطوان، ححان، الرااط.

الهدف االجتماعي : اإلشهار.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

التحييف أسند إلى :

الحيدة املحيفة الوحيدة للشركة : 

شهبون نحيمة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة  في 90.000 درهم مقحمة إلى 

900 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة 

للحيدة  بأكملها  موزعة  الواحدة 

شهبون نحيمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  6ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 3تت9تت.

252 P 

 ARRAYAN FILMS SARL
العادي  الغيف  العام  الجمع  قرر 

ت202  أغحطس   30 بتاريخ  املنعقد 

   ARRAYAN FILMS SARL لشركة 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها 00.000ت درهم. 

زنقة  7ت   :ِ االجتماعيف  مقرها   

 5 رقم  الشقة  الوكيلي  احمد  موالي 

ححان الرااط، ما يلي :

املصفي،  مقرير  املوافقة على  بعد 

مقرر إنهاء عملية التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  6ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ومحت  50ت9تت  رقم  محت  ت202 

الرقم التفميبي 0520ت.

253 P
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OBIDAT TRANS
شركة محدودة املحؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : 00ت شارع موالي 

عبد العزيز، مكتب رقم 2 إقامة 

ندى - القنيطرة

مأسيس شركة

عرفي سجل  عقد  بمقت�ضى   : أوال 

ت202  نوفماف   8 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�ضي  القانون  حرر 

شريك  ذات  املحؤولية  محدودة 

وحيد محمل املواصفات التالية :

.OBIDAT TRANS : التحمية

نقل   ، الشركة  هدف   : الهدف 

والنقل  البضائع  نقل  األشخاص، 

الحياحي.

املقر االجتماعي : 00ت شارع موالي 

عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة ندى، 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  املال  رأس 

00.000ت  مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة  000ت  على  مقحمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم  00ت  بقيمة 

مخصصة للشريك الوحيد.

 : الححين  عبيدات  ايت  الحيد 

000ت حصة.

قبل  من  الشركة  مدار   : اإلدارة 

املحيف الحيد ايت عبيدات الححين، 

مغربي،  999ت  سبتماف   25 في  مزداد 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  

.K552807

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

إلنشاء   5% مقتطع    : األرااح 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض ححب قرار الشريك الوحيد.

الحصص  تحديد  مم   : الحصص 

درهم  00.000ت  قدره  بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

مم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 
االبتدائية  باملحكمة  القانوي  اإليداع 
ت202  نوفماف  7ت  بتاريخ  بالقنيطرة 
بالسجل  الشركة  تسجيل  ومم 

التجاري محت رقم 5ت632.
254 P

GLOBAL BUSINESS PORT
شركة محدودة املحؤولية
رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : ك تت طريق 
مديونة لحفاية
الدار البيضاء

RC N° 579ت8ت 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
البيضاء،  بالدار  ت202  أغحطس   2
لشركة   االستثنائي  الجمع  قرر 
 GLOBAL BUSINESS PORT
رأسمالها  املحؤولية،  محدودة  شركة 
 : االجتماعي  مقرها  درهم  00.000ت 
الدار  لحفاية،  مديونة  طريق  تت  ك 

البيضاء التالي :
 GLOBAL انحالل املحبق للشركة

.BUSINESS PORT
يوسف مصفيا  ميو  الحيد  تعيين 

للشركة ؛
تت  ك   - التصفية   مقر  محديد 
طريق مديونة لحفاية - الدار البيضاء ؛
محييز القانون الدا لي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم  محت  البيضاء  بالدار  التجاري 

800088 بتاريخ 2ت نوفماف ت202.
.

255 P

YACOSM - SARL AU
شركة محدودة املحؤولية

ذات الشريك الواحد
رأسمالها 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : 56 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6

الدار البيضاء
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
ت202،  سبتماف   28 بتاريخ  البيضاء 
للشركة  الواحد  الشريك  قرر 
محدودة  شركة  أعاله،  املذكورة 
الواحد  الشريك  ذات  املحؤولية 
وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات 

املميزات التالية :

.YACOSM : التحمية
محدودة  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية ذات الشريك الواحد.
الهدف االجتماعي :

التجميل  محتحضرات  ماجر 
بالجملة والتجزئة ؛

العناية بالجمال  القابضة( ؛
أو  والتصدير  ماجر  االستيفاد 

وسيط( ؛
ماريخ  من  مبتدئ  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
التحييف : مم تعيين الحيدة اليون�ضي 

سارة كمحيفة واحدة للشركة.
الرأسمال االجتماعي : حدد في مبلغ 
000ت  إلى  موزعة  درهم  00.000ت 
00ت درهم وهي موزعة  حصة من فئة 

كالتالي :
الحيدة  ملكية  في  حصة  000ت 

اليون�ضي سارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
محت  ت202  أكتوار  2ت  في  البيضاء 
في  سجلت  الشركة   796275 رقم 
السجل التجاري محت رقم 9095ت5.
256 P

 MLZ CONSULTING SARL
AU

شركة محدودة املحؤولية
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : 56 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6 
الدار البيضاء

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
أغحطس  تت  بتاريخ  البيضاء 
ت202، قرر الشريك الواحد للشركة 
محدودة  شركة  أعاله،  املذكورة 
الواحد  الشريك  ذات  املحؤولية 
وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات 

املميزات التالية :
.MLZ CONSULTING : التحمية
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املحؤولية ذات الشريك الواحد.

االستشارات   : االجتماعي  الهدف 

اإلدارية.

ماريخ  من  مبتدئ  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

التحييف : مم تعيين الحيدة لخضر 

مجدة كمحيفة واحدة للشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

000ت  إلى  موزعة  درهم  00.000ت 

حصة من فئة 00ت درهم وهي موزعة 

كالتالي :

الحيدة  ملكية  في  حصة  000ت 

لخضر مجدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء في 6ت أغحطس ت202 محت 
في  سجلت  الشركة   ،789857 رقم 

السجل التجاري محت رقم 83ت3ت5.

258 P

ائتمانية أسفار كونحاي

شقة رقم 5 جنان النهضة ت

الرااط

الهامف : 0537.72.97.60

الهامف النقال : 0662.75.53.37

OPEXAL SARL AU
رأسمال : 800.000ت درهم

املقر االجتماعي :  حي األمل رقم 255 

عين عودة، ممارة

تغييفات في شركة

االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

OPEXAL SARL AU املنعقد  لشركة 

بتاريخ 25 أكتوار ت202 قرر األعضاء 

وااإلجماع التغييفات التالية :

تغييف مكان اإلقامة.

مقر الشركة : يقع مقر الشركة في 

حي األمل رقم 255 عين عودة ممارة.

تغييف  وااإلجماع  األعضاء  قرر 

عقد  بموجب  الشركة  إقامة  مكان 

عين   255 رقم  األمل  حي  من  إيجار 

  9 إقامة  ت  شقة  إلى  ممارة  عودة، 

تGH  الرياض، ممارة.

األسا�ضي  القانون  محديث 

للشركة.

الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23352

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  5ت  يوم  بالرااط  التجارية 

ت202 محت رقم 00ت9تت.

258P مكرر

ائتمانية أسفار كونحاي

شقة رقم 5 جنان النهضة ت الرااط

الهامف : 0537.72.97.60

الهامف النقال : 0662.75.53.37

 SODIPAC AFRIQUE
SARL  AU

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة من شريك واحد

مأسيس  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

من  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

 SODIPAC  : اإلجتماعي  اللقب 

.AFRIQUE  SARL  AU

الشركاء :

ب.و.ط  املومن  فدوى  الحيدة 

A705277 000ت سهم.

املحيفة : الحيدة فدوى املومن.
رأس املال : 00.000.00ت درهم.

النشاط :

إدارة أعمال.

التجارة العامة.

 5 رقم  طاطا  عمارة   : العنوان 

  CYM الصباح  إقامة   2 مجموعة 

الرااط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  6ت  يوم  بالرااط  التجارية 

السجل  60ت9تت،  رقم  محت  ت202 

التجاري رقم 55987ت.
للبيان

259 P

األستاذ بوشحى محمد

MAITRE BOUCHHA MOHAMED

موثق

شركة رياض أنيسة مراكش
ألصل  حر  تحييف  عقد  بموجب 

بتاريخ بمراكش  موثق   مجاري 

شركة  طرف  من  ت202،  نوفماف   5  
رياض أنيحة مراكش ش.م.م، املقيدة  

،95923 رقم  التجاري  بالسجل 

بمراكش  اإلجتماعي  مقرها  الكائن   

القصبة  مشور،  مادلة،  درب   ،206

3333ت355،  الضريبي  تعريفها 

ش.م.م،   AMAZAH شركة  لفائدة 

رقم  التجاري  بالسجل  املقيدة 

الكائن مقرها اإلجتماعي  5ت6ت9تت، 

بمراكش، شارع األميف موالي عبد هللا، 
تعريفها  رقم  6ت  شقة  سناء،  إقامة 

مم كراء األصل   5059859 الضرايبي 

التجاري من أجل التحييف الحر لدار 

 206 بمراكش،  الكائن  الضيافة 

القصبة ملدة ثالث  مادلة مشور  درب 

فامس  ماريخ  من  ابتداء  سنوات 3( 

أكتوار  ت3  غاية  إلى  ت202  نوفماف 

طبقا  ضمنيا  للتجديد  قابلة   ،2025

للقانون .

القانوني  اإليداع  مم 

رقم  إيصال  التجارية  باملحكة 

5ت0250ت2تتتت507.

260 P

أسفار الجسر
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
رأسمالها : 00.000.00ت درهم

مقرها اإلجتماعي : 95 زنقة ازيالل 

الطابق األول الدارالبيضاء

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202  أكتوار 

محؤولية  ذات  لشركة  االسا�ضي 

محدودة  صائصها كالتلي :

التحمية : أسفار الجحر ش.ذ.م.م.

الهدف : 

وكالة أسفار.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

ماريخ التأسيس.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم للواحدة مجزأة كما يلي :

 59 اوححاين  ديجة  الحيدة 

حصة.

الحيدة اهميد هبة 7ت حصة.

الحيدة اهميد مروى 7ت حصة.

الحيدة اهميد لبنى 7ت حصة.

اوححاين  للحيدة   : التحييف 

 ديجة ملدة غيف محددة.

الحنة اإلجتماعية : من فامس ينابر 

إلى ت3 د حماف .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية بالدارالبيضاء.

ت52232  عدد  التجاري  السجل 

بتاريخ 26 أكتوار ت202.

261 P

 CASC STE.CONSTRUCTION

 AMENAGEMENT SUIVIE ET

CONTROLE
SARL

رقم السجل التجاري : ت5586ت

مكوين شركة محدودة املحؤولية
بالرااط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202   ماي   25 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املحؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف:

أعمال أو تشييد متنوعة  مقاول(

الطرق.

الحكك  شبكات  مطوير  أعال   

الحديدية.

الطرق والشبكات الصرف الصحي 

للطرق.

أعمال التطوير.

رقم  شقة   30 رقم  عمارة   : املقر 

الوكيلي، ححان  أحمد  مولي  8 شارع 

الرااط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 00.000.00ت درهم.

غيف  ملدة  الشركة  مدار   : التحييف 

محدودة من طرف :

الحيد بنالطاهر ححن.

الحيد الناصري اسماعيل.

بكتابة  مم  القانوني  اإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  سبتماف   23 بتاريخ 

7773تت.

262 P

S.G.M TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 00.000.00ت درهم

املقر اإلجتماعي : مجزئة الحالم رقم 

65 س صباح الصخيفات

رقم السجل التجاري : 35697ت

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أكتوار ت202 مم مأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد ذات  الخصائص التالية :

 S.G.M TRAVAUX  : التحمية 

.SARL AU

نشاط الشركة : 

أشغال البناء وأشغال مختلفة.

الحالم  مجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

رقم 65 س صباح الصخيفات.

محديد  مم  لقد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  في  الشركة  رأسمال 

إجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

موزعة  درهم  00ت  الواحدة  قيمة 

كالتالي :

الحيد ححن  لوقي 000ت حصة 

إجتماعية.

تعيين  مم  لقد   : الشركة  تحييف 

وحيد  محيف  ححن  لوقي  الحيد 

للشركة.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

باستثناء  سنة  كل  من  د حماف  ت3 

ماريخ  من  مبتدئ  التي  األولى  الحنة 

التقييد في السجل التجاري .

في الشركة  مدة  محديد  مم   لقد 

 99 سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  5ت  بتاريخ 

السجل التجاري 35697ت.
للنشر واإلعالن

263 P
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 BATIVIEW

شركة محدودة املحؤولية 

رأسمالها : 100.000,00 درهم 

مقرها االجتماعي :شقة رقم 5 طابق 

األول عمارة قادر مرس الخيف ممارة

مــأسـيس شـركـة

 3 بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

الشركة  قوانين  وضع  مم  نونافت202 

ذات املميزات التالية :  

.BATIVIEW :التحمية 

محدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املحؤولية.

-الغرض االجتماعي بإيجاز: 

أشغال البناء وأشغال متنوعة.

منعش عقاري.

الطرق  على  الحفر  أعمال 

الصحي   والصرف   ، والشبكات 

واألنابيب ، والدرفلة ، والقطران .

- املـدة حددت في 99 سنة.

 5 رقم  شقة    : االجتماعي  -املقر 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخيف 

ممارة.

مبلغ  في  حدد  -الرأسمال: 

100.000,00 درهم مقحمة إلى :

 500 حصة قيمة كل واحدة 00ت 

العر  الشريك  على  مقحمة  درهم 

محمد.  

500 حصة قيمة كل واحدة 00ت 

لطيفة  الشريكة  على  مقحمة  درهم 

الصبار .   

:  تحيف الشركة من طرف  اإلدارة 

الحيد العر محمد.

كتابة  لدى  مم   القانوني:  اإليداع 

ممارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202   سبتماف  بتاريخ7ت 

التجاري  بالسجل  التقييد   6858

بتمارة 35727ت    .

264 P

VROOM IMMOBILIER
شركة محدودة املحؤولية 

رأسمالها : 100.000,00 درهم 

مقرها االجتماعي : شقة رقم 5 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخيف 

ممارة

مــأسـيس شـركـة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

قوانين  وضع  مم  ت202   نوفمناف   9

الشركة ذات املميزات التالية : 

 VROOM  : التحمية 

  .IMMOBILIER

محدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املحؤولية.

-الغرض االجتماعي بإيجاز: 

أشغال البناء وأشغال متنوعة.

منعش عقاري.

الطرق  على  الحفر  أعمال 

الصحي  والصرف  والشبكات، 

واألنابيب ، والدرفلة ، والقطران .

 - املـدة حددت في 99 سنة.

 5 رقم  شقة    : االجتماعي  -املقر 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخيف 

ممارة.

مبلغ  في  حدد   : -الرأسمال 

100.000,00 درهم مقحمة إلى :

500 حصة قيمة كل واحدة 00ت 

العر  الشريك  على  مقحمة  درهم 

محمد.  

500 حصة قيمة كل واحدة 00ت 

امليلودي  درهم مقحمة على الشريك 

راشد.   

اإلدارة :  تحيف الشركة من طرف:

الحيد العر محمد.

 والحيد امليلودي راشد.

كتابة  لدى  مم   القانوني:  اإليداع 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202   7ت سبتماف  بتاريخ 

التجاري  بالسجل  التقييد   6859

بتمارة 35729ت.

265 P

BDM HOLDING
ش.م.م

مجزئة املطار الناضور

الجمعية  محضر  بمقت�ضى 

نوفماف   5 بتاريخ  اإلستثنائية  العامة 

 BDM شركة  شركاء  صادق  ت202 

الرفع  قرار  على  ش.م.م   HOLDING

من رأسمال الشركة من 500.000.00 

درهم  6000.000.00ت  إلى  درهم 

ليصبس رأسمال الشركة مقحما كما 

يلي :

 58000 الحيد بودراهم مصطفى 

حصة.

 58000 محمد  بودراهم  الحيد 

حصة.

 58000 سميف  بودراهم  الحيد 

حصة.

6000ت  فاطمة  بويطوان  الحيدة 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

سبتماف ت202  محت رقم 5527.

266 P

BDM MINING
ش.م.م

مجزئة املطار الناضور

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 

اإلستثنائية بتاريخ 29 سبتماف ت202 

 BDM MINING صادق شركاء شركة

رأسمال  من  الرفع  قرار  على  ش.م.م 

درهم   2.500.000.00 من  الشركة 

رأسمال  ليصبس   9.000.000.00 إلى 

الشركة مقحما كما يلي :

 55000 الحيد بودراهم مصطفى 

حصة.

 55000 سميف  بودراهم  الحيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

7 أكتوار  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ت202  محت رقم 5073.

267 P

BDM FROMAGE S.A

حي املطار الناضور

الجمعية  محضر  بمقت�ضى 

العامة اإلستثنائية بتاريخ 2ت أكتوار 

 BDM شركة  شركاء  صادق  ت202 

FROMAGE S.A على قرار الرفع من 

 5000.000.00 من  الشركة  رأسمال 

درهم   20.000.000.00 إلى  درهم 

مقحما  الشركة  رأسمال   ليصبس 

كما يلي :

0000ت  الحيد بودراهم مصطفى 

حصة.

0000ت  محمد  بودراهم  الحيد 

حصة.

0000ت  سميف  بودراهم  الحيد 

حصة.

0000ت  فاطمة  بويطوان  الحيدة 

حصة.

  BDM HOLDING شركة 

6000ت حصة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

تت نوفماف ت202  محت رقم 5385.

268 P

NAJMADOR

ش.م.م

شارع محمد امزيان الريف رقم 7 

الناضور

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 

ت202  يوليو   8 بتاريخ  اإلستثنائي 

NAJMADOR شركة  شركاء  صادق 

ش.م.م على قرار حل الشركة وتعيين 

كمصفي  ابراهيم  نجوم  الحيد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

7 أكتوار  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ت202  محت رقم 5072.

269 P
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NAJMADOR
ش.م.م

شارع محمد امزيان الريف رقم 7
الناضور

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 
ت202  يوليو   8 بتاريخ  اإلستثنائي 
NAJMADOR شركة  شركاء  صادق 
النهائي  اإلقفال  قرار  على  ش.م.م 

للشركة.
باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 
 30 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أغحطس ت202  محت رقم 3853.
270 P

CASA MANOLO
ش.م.م

الحي الصناعي سلوان رقم 9ت
الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  أكتوار   26 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية. 
 CASA شركة   : التحمية 

MANOLO ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي :

من  جملة  نصف  مجزئة  ماجر 
املنتجات الغذائية الكحولية والعامة 
وإدارة العمليات التجارية والحياحية 

 التموين(.
االستيفاد والتصدير.

العمليات  جميع  عامة  واصفة 
التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
الصناعي  الحي   : اإلجتماعي  املقر 

سلوان رقم 9ت الناضور.
00.000.00ت  الشركة  مال  رأس 
درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد كونتيش محمد.
الشركاء :

 900 محمد  كونتيش  الحيد 
حصة.

الحيد كارسيا اوليفر فرانحيحكو 

00ت حصة.

باملحكمة  القانوني:  يداع  اإل  مم 

فامس  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

نوفماف ت202  محت رقم 5302.

271 P

STE. GO SPEED
بشريك وحيد

حي اوالد بوطيب الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  أكتوار   25 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.

 STE. GO شركة   : التحمية   

SPEED ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي :

نقل البضائع لححاب الغيف.

نقل األمتعة لححاب الغيف.

مصدير واستيفاد.

املقر اإلجتماعي : حي اوالد بوطيب 

الناضور.
00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد جلولي محمد امين.

الشركاء :

000ت  امين  محمد  جلولي  الحيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

فامس  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

نوفماف ت202  محت رقم 5303.

272 P

STE. 3M BINAA
 DOUAR ILAGMACH BOUARG

SELOUANE الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  نوفماف   8 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.

 STE. 3M شركة   : التحمية   

BINAA ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي :

منعش عقاري.

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

لكماش  دوار   : اإلجتماعي  املقر 

بوعرك  سلوان الناضور.
00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد بنعمرو ميمون.

الشركاء :

 200 ميمون  بنعمرو  الحيد 

حصة.

 200 مليكة   اتعيش  الحيدة 

حصة.

الحيد بنعمرو محمد 200 حصة.

الحيد بنعمرو بالل 200 حصة.

 200 سكينة  بنعمرو  الحيدة 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

9 نوفماف  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

ت202  محت رقم 5352.

273 P

STE. HAJAR HOUSE
حي اوالد ميمون رقم 72ت الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  نوفماف   2 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.

 STE. HAJAR شركة   : التحمية   

HOUSE ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي :

منعش عقاري.

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر اإلجتماعي : حي اوالد ميمون 

رقم 72ت الناضور.

00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد الفاري رشيد.

الشركاء :

الحيد الفاري محمد 500 حصة.

الحيد الفاري رشيد 500 حصة.

باملحكمة  القانوني:  يداع  اإل  مم 

بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

5 أغحطس ت202  محت رقم 5359.

274 P

 STE. AWMATEN

LOGISTIQUE
حي وهدانة بني انصار الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  نوفماف   2 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.

 STE. شركة   : التحمية   

AWMATEN LOGISTIQUE ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي :

نقل البضائع لححاب الغيف.

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

بني  وهدانة  حي   : اإلجتماعي  املقر 

انصار الناضور.

00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد اعراب محمد.

الشريك :

000ت  عزالدين  اعراب  الحيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  يداع  اإل  مم 

بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

5 أغحطس ت202  محت رقم 5338.

275 P
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STE MAAMRI TRANS
حي بويلغمان العروي الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  مم  ت202  أكتوار   6 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.
 STE MAAMRI التحمية : شركة 

TRANS ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي :

مقاول.
نقل البضائع لححاب الغيف الدولي 

والوطني.
العمليات  جميع  عامة  واصفة 
التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
بويلغمان  حي   : اإلجتماعي  املقر 

العروي الناضور.
00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 
درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.
التحييف : تحيف الشركة من طرف :

الحيد ايت عبد الدائم محمد.
 والحيد معمري الححين.

الشركاء :
محمد  الدائم  عبد  ايت  الحيد 

500 حصة.
 500 الححين  معمري  الحيد 

حصة.
باملحكمة  القانوني:  يداع  اإل  مم 
7 أكتوار  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ت202  محت رقم 5075.
276 P

CAP DES TROIS FOURCHE
ش.م.م

2289 مجزئة العمران سلوان 
الناضور

مأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  مم  ت202  أكتوار   5 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية.
 CAP DES شركة   : التحمية   

TROIS FOURCHE ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي :

منعش عقاري.

مصدير واستيفد موادالفالحة.

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

التجارية والعقارية التي مرمبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

مجزئة   2289  : اإلجتماعي  املقر 

العمران سلوان الناضور.
00.000.00ت   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقحم إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم.

التحييف : تحيف الشركة من طرف :

الحيد اقضاض بغداد.

 والحيد اقضاض ححن.

والحيد اقضاض محمد.

الشركاء :

 335 بغداد  اقضاض  الحيد 

حصة.

 333 ححن  اقضاض  الحيد 

حصة.

 333 محمد  اقضاض  الحيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني:  يداع  اإل  مم 

6 أكتوار  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ت202  محت رقم 5063.

277 P

ACTIF TEMARA
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها التجاري : 500.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : شارع الححن 

الثاني، إقامة  حمينة، عمارة برقم 

55 ممارة

السجل التجاري بالرااط محت رقم 

52293

بمقت�ضى محضر للشريك الوحيد 

لشركة ACTIF TEMARA شركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدودة  املحؤولية 
املنعقد بتاريخ 23 سبتماف ت202 مقرر 

ما يلي :

النظام  من   3 رقم  املادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

بإضافة:
النشاط  إلى  التوطين  نشاط 
ملتطلبات  وفقا  للشركة  الرئي�ضي 
املؤرخ  ت-8ت-0تت  رقم  الظهيف 
من   550ت  املوافق  األولى  2جمادى 
9ت20( بإصدار القانون رقم  9 يناير 
رقم  للقانون  واملكمل  املعدل  89-7ت 
الثامن  العنوان  الذي  شكل  5ت-95 
رقم  واملرسوم   التجارة  قانون  من 
الحجة  ذي  5ت  بتاريخ   2.20.950
ت202)  يوليو   26 املوافق  552ت   
عدد  الرسمية  الجريدة  في  املنشور 
552ت  الحجة  ذي   29 بتاريخ  تت70 
ت202)  أغحطس   9 من    املوافق 
املواد  القانون  بتطبيق  املتعلق 
95-5ت  القانون  من  و555-7   555-2

املتعلق بقانون التجارة.
»بتعديل :

مقاولة  أية  لححاب  مهام  أداء 
مهنة  إطار  في  متم  أو  اصة  عامة 
الدولة  طرف  من  معتمد  محاسب 
 : من  بدال  الخصوص  وجه  وعلى 
عامة مقاولة  أية  لححاب  مهام   أداء 
 أو  اصة متم  في إطار مهنة اإلممانية 

وعلى وجه الخصوص....«
عام  وبشكل  القانونية  »املهام 
املحاسب  ا تصاص  في  مد ل  أي 
بدال  الدولة«  طرف  من  املعتمد 
عام  وبشكل  القانونية  املهام  من 
ا تصاص  في  يد ل  »مد ل    : أي 

اإلئتمانية«.
والباقي دون تغييف ، ونتيجة لذلك 

مم محيين النظام األسا�ضي للشركة.
هذه  لكل  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الوثائق 
بالدارالبيضاء بتاريخ 9 نوفماف ت202 

محت رقم 8933تت.
278 P

STE. FIDUCAM S.N.C
حل الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
فامس  بتاريخ  للشركة  العادي  الغيف 
الشركة   محيف  قرر  ت202  يوليو 
رأسمالها   STE. FIDUCAM S.N.C
0.000.00ت ومقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس عمارة ت مابريكت سال 

ما يلي :

حل الشركة.

جمال  الححوني  الحيد  تعيين 

بصفته مصفي لشركة.

مقر  في  التصفية  جعل  مقرر 

الشركة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  مم 

نوفماف   2 بتاريخ  لحال  االبتدائية 

ت202  محت عدد 37735.

279 P

 SOCIETE ENTREPRISE

ACHARIKA TRAVAUX
SARL AU

مأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 ت2 أكتوار ت202 مم إحداث القانون 

املحؤولية  محدودة  لشركة  األسا�ضي 

بشريك وحيد متلخص فيما يلي :

 SOCIETE  : التحمية 

 ENTREPRISE ACHARIKA

.TRAVAUX SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي: 

إنشاءات  أو  متنوعة  أعمال 

 مقاول(.

 مفاوض.
منزل  ت  شقة   : اإلجتماعي  املقر 

مقحيم   206 رقم  األول  بالدور 

الحعادة ت عين عتيق ممارة.

املدة : 99سنة .
00.000.00ت   : الشركة  رأسمال 

حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

إجتماعية من فئة 00ت درهم للحصة 

الواحدة.

التحييف : الحيد املصطفى جريف 

ملدة غيف محدودة.

 : الحنة  بها  الل  املعمول  الفتفة 

مبدأ من فامس يناير إلى ت3 د حماف.

لفائدة   %  5 بعد  صم   : األرااح 

يتصرف  الفائض  القانوني  اإلحتياط 

فيه ححب قرار الشركاء.

السجل التجاري : 35623ت ممارة.
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اإليداع  مم   : القانوني  اإليدع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم  محت  ت202   نوفماف   8 بتاريخ 

.6785
من أجل اإلستخالص والبيان

280 P

 FIDUCIAIRE OUASTAFI ABDERRAHIM
 SIEGE : RUE CAID DRISS CHERRADI N°3

APPT N°3 KHOURIBGA
FIXE : 05.23.56.58ت.ت

       06.52.57.96.77

STE. LORD FOOD
SARL AU

شركة محدودة املحؤولية 
ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : 0ت مجزئة املولد 
شارع محمد الحادس  ريبكة

MAGASIN
مأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
ت202 مم مأسيس شركة   2ت أكتوار 
الشريك  ذات  املحؤولية  محدودة 

الوحيد باملواصفات التالية :
 STE. LORD  : التحمية القانونية 

.FOOD SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد.
مبلغ   : اإلجتماعي  الرأسمال 
00.000.00ت درهم مقحمة كما يلي :
الحيد زكرياء طوطو 000ت حصة 

ب 00ت درهم للحصة.
املوضوع اإلجتماعي :

 RESTAURANT ET SERVICES   
.DE RESTAURATION MOBILE

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
مأسيحها.

املقر اإلجتماعي : 0ت مجزئة املولد 
الحادس  ريبكة محمد  شارع 

.MAGASIN
للشركة  كمحيف  عينت   : التحييف 
زكرياء  الحيد  محدودة  غيف  ملدة 

طوطو.
لتكوين   %  5 بعد  صم   : األرااح 
موزيع  يتم  القانوني  اإلحتياطي 

الفائض ححب ما يقرره الشريك.

اإليداع القانوني : اإليداع القانوني 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
ت202   نوفماف  5ت  بتاريخ  بخريبكة 
بالسجل  ومسجلة  رقم557  محت 

التجاري بخرايكة محت رقم 7359.
281 P

SOCIETE ESPACITY
SARL

الرفع من رأسمال الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
واملسجل  بالرااط  ت202  يونيو  ت2 
فإن  بالرااط  نوفمافت202   5 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغيف  العام  الجمع 
مقرر   SOCIETE ESPACITY SARL 

ما يلي :
الشركة  رأسمال  من  الرفع 
إلى  درهم  00000.00تت  من 
بإحداث  ودلك  درهم  700000.00ت 
00ت  فئة  من  جديدة  حصة   6000

درهم للحهم الواحد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  6ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202  محت رقم 53ت9تت.
للبيان والنشر

إمضاء

282 P

STE NEY CONSULTING
SARL AU

مأسيس شركةذات املحؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد
رأسمالها : 0.000ت درهم
سجل مجاري 56003ت

ممت  ت202  نوفماف   5 بتاريخ 
لشركة  األسا�ضي  النظام  صياغة 
 STE NEY CONSULTING SARL
ذات  املحؤولية  محدودة  شركة   AU
0.000ت  رأسمالها  واحد،  شريك 
شارع   36 اإلجتماعي  مقرها  درهما، 
األبطال زاوية زنقة أم الرايع، الطابق 

5 شقة رقم 3ت، أكدال الرااط.
محمد  الحيد   : الوحيد  الشريك 
للبطاقة  الحامل  الغرفي  كريم 
00ت  ب   A35069ت رقم  الوطنية 

حصة.

النشاط التجاري :

مركز اإلمصال.

غيف  ملدة  الشركة  تحييف  فوض 

الغرفي  كريم  محمد  للحيد  محددة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A35069ت

بالسجل  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ  87ت9تت  رقم  محت  بالرااط 

7ت نوفماف ت202.

283 P

STE. CASH PLUS OUBIH
SARL A AU

 شركة ذات املحؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00.000.00ت درهم

مقرها اإلجتماعي : الحي اإلداري 

املعازيز املركز الخميحات

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 5 بتاريخ  بالخميحات  اإلستثنائي 

أكتوار ت202 مقرر ما يلي :

موسيع الهدف اإلجتماعي للشركة 

األموال  لتحويل  جديدة  وكالة  بفتس 

ميداس  اإلداري  الحي  التالي  بالعنوان 

دائرة واملاس الخميحات.

بكتابة   : القانوني  اإليدع  مم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ت202   نوفماف   5 بتاريخ  بالخميحات 
التجاري  السجل  298ت  رقم  محت 

رقم 28283.

284 P

STE. SMART TURF
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  قد  بالرااط  ت202،  أكتوار   9

محمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص  التالية :

 SMART TURF SARL  : التحمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

محؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف اإلجتماعي : 

استيفاد ومصدير العشب الصناعي 

وجميع اإلكححوارات.

مطوير وإنشاء الحقول الرياضية.

درهم  00.000.00ت   : املال  رأس 

فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم  00ت 

على الشكل التالي :

00.000ت  امليموني  أناس  الحيد 

درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة ما عدا الحنة 

األولى مبتدئ من ماريخ التسجيل.

شارع   55  : اإلجتماعي  املقر 

مانحيفت شقة ت أكدال الرااط.

املحيف: الحيد أناس امليموني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55899ت.

285 P

TCT TRADE CONSULTING
SARL

قرر  ت202  أكتوار  6ت  بتاريخ 

 TCT TRADE لشركة  العام  الجمع 

شركة   CONSULTING SARL

مال  برأس  محدودة  محؤولية  ذات 

000ت  إلى  مقحمة  درهم  000000ت 

للحصة  درهم  00ت  فئة  من  حصة 

الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكمة التجارية بالرااط محت رقم 

59557ت.

طارق  للحيد  سهم   200 مفويت 

الغدواني إلى الحيد موفيق الدبيفة.

طارق  للحيد  سهم  00ت  مفويت 

أمال  محمد  الحيد  إلى  الغدواني 

جحوس.

التجارية  باملحكمة  امللف  وضع 

ت202  نوفماف  فامس  بتاريخ  بالرااط 

محت عدد ت038ت.

286 P
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STE SALMI SERV
SARL AU

مأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ 3 نوناف ت202، مم انشاء شركة 

شريك  من  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

 STE SALMI SERV  : التحمية 

.SARL AU

رأسمال : 00.000ت درهم مقحمة 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000ت  إلى 

للحصة.

ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

 2 رقم  شقة   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرااط.

:  دمات  املؤسحة  هدف 

املعلومات التجارية.

الشريك الوحيد للشركة الحالمي 

فاطمة.

املحيف للشركة ملدة غيف محدودة :

الحالمي فاطمة.

56007ت  رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرااط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 90ت9تت.

287 P

 STE GREEN

 DEVELOPEMENT AND

ENGINEERING

»GDE«
SARL AU

مأسيس  شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 6 أكتوارت202، مقرر ما يلي :

من  االجتماعي  املقر  محويل 

بكر  أبو  ساحة  ت2  القديم  العنوان 

الرااط  اكدال   8 رقم  شقة  الصديق 

 7 رقم  مكتب  الجديد  العنوان  الى 

ضاية  زنقة  تت  عمارة  الثاني  الطابق 

عوا أكدال الرااط.

األحلفي  زكي  الحيد  استقالة 
الحيدة  وتعيين  املحيف   منصب  من 
سكينة الحيوري بدال عنه في منصب 

املحيف والشريك الوحيد.
واملادة  3ت  تعيين(  املادة  تعديل 
القانون  من  الحلطة(  5ت  مفويض 

األسا�ضي.
إضافة نشاط أشغال متنوعة الى 

غرض الشركة.
محيين القانون االسا�ضي.

38209ت   رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة التجارية بالرااط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 89ت9تت.
288 P

 STE ONOWEAR
SARL AU

RC N° : 56705ت
DISSOLUTION ANTICIPEE

بتاريخ  عرفي  عقد   ححب 
لشركة  ت202،  سبتماف   8
راسمالها   ،ONOWEAR SARL AU
االجتماعي  ومقرها  درهم  00.000ت 
حي  عقوب   3 رقم  املحيفة  شارع 

املنصور الرااط مقرر ما يلي :
بتاريخ بالتفا�ضي  الشركة   فسخ 

 8 سبتماف ت202.
تعيين الحيد عبد القادر اطريبش 

كمصفي للشركة.
 : الشركة  مصفية  مقر  محديد 
حي  عقوب   3 رقم  املحيفة  شارع 

املنصور بالرااط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
نوناف  فامس  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 8666تت.
289 P

 STE KINTASIN
SARL AU

RC N° : ت5653ت
DISSOLUTION ANTICIPEE

بتاريخ  عرفي  عقد   ححب 
 KINTASIN 8 سبتماف ت202، لشركة
SARL AU، راسمالها 00.000ت درهم

 ومقرها االجتماعي شارع املحيفة رقم 
مقرر  الرااط  املنصور  حي  عقوب   3 

ما يلي :
بتاريخ بالتفا�ضي  الشركة   فسخ 

 8 سبتماف ت202.
الوهابي  عادل  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
 : الشركة  مصفية  مقر  محديد 
حي  عقوب   3 رقم  املحيفة  شارع 

املنصور بالرااط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 67ت9تت.
290 P

STE  PAWBLESS
SARL AU

RC N° : 56535ت
DISSOLUTION ANTICIPEE

بتاريخ عرفي  عقد   ححب 
لشركة  ت202،  سبتماف   8  
راسمالها   ،PAWBLESS SARL AU
االجتماعي  ومقرها  درهم  00.000ت 
حي  عقوب   3 رقم  املحيفة  شارع 

املنصور الرااط مقرر ما يلي :
بتاريخ بالتفا�ضي  الشركة   فسخ 

 8 سبتماف ت202.
الوهابي  موفيق  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
 : الشركة  مصفية  مقر  محديد 
حي  عقوب   3 رقم  املحيفة  شارع 

املنصور بالرااط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 69ت9تت.
291 P

STE ALMA MARKET
شركة ذات محوؤلية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 0.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مجزئة رياض اوالد 
مطاع، حي 3، املحل التجاري رقم 

3ت2 ممارة 
السجل التجاري رقم : 35785ت 

الرااط

للعضو  العادي  الغيف  للقرار  مبعا 

 2020 فافاير   7 يوم  املنعقد  الواحد 

شركة   ،  ALMA MARKET لشركة 

بشريك  محدودة  محؤولية  ذات 

0.000ت  برأسمال   ،SARL AU وحيد 

درهم مم االمفاق على ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 

الى : مجزئة رياض اوالد مطاع، حي 3، 

املحل التجاري رقم 3ت2 ممارة .

لدى  القانوني  االيداع  مم  وقد 

يوم بالرااط  التجارية   املحكمة 

رقم  محت   ،2020 مارس  تت   

05779ت.
من أجل التخليص والنشر

مجلس االدارة

292 P

STE CITY BUS MADIA
شركة ذات محؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مأسيس  شركة
بتاريخ  مافم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالدارالبيضاء  ت202،  أكتوار   22

محؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملواصفات التالية :

 CITY BUS  : التجاري  االسم 

.MEDIA

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

اإلعالن   : االجتماعي  الهدف 

واالمصال.

سنتف  برنس   : االجتماعي  املقر 

الشفشاوني  شارع  زاوية  ياسمينة 

الطابق  3ت  الرااط شقة رقم  وطريق 

الثاني الدارالبيضاء.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  ماريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

الشركة في 00.000ت درهم موزع على 

000ت حصة من فئة 00ت درهم.
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من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
من  د حماف  بمتم  ومنتهي  يناير  فامس 

نفس الحنة.
تحييف  مهمة  أسندت   : التحييف 
مجيد  محمد  سيدي  للحيد  الشركة 

االدري�ضي.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
بالسجل  بالدارالبيضاء  التجارية 
رقم  ت800055،  رقم  محت  التجاري 
بتاريخ  522589 التجاري   السجل 

 6ت نوناف ت202.
293 P

STE REGAL FRUITS
شركة ذات محؤولية محدودة

مأسيس  شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202،  أكتوار   7 في  بالدارالبيضاء 
مم محديد القانون التأسي�ضي لشركة 
بمشارك  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد لها املميزات التالية :
  REGAL FRUITS  : الشركة  اسم 
محؤولية  ذات  شركة   ،SARL

محدودة.
الحيد   : الوحيد  املشارك 
في  مزداد  مغربي  الصالحي،  سعد 
الحاكن  بباريس،  973ت  يوليو   7
ممر  اللويت  فيال  بالدارالبيضاء، 
رقم  أنفا،  الزمرد  ساحل  شارع  وليلي 

.A7003بطاقته الوطنية رقم 3ت
 MAG املحماة  الشركة  
املحؤولية  ذات  شركة   ،HOLDING
املحدودة، رأسمالها 800.000 درهم، 
بالدارالبيضاء،  االجتماعي  مقرها 
اقامة باب الحالم، م 3، مكتب ت، دار 
التجاري  السجل  في  مسجلة  بوعزة، 
بالبيضاء محت رقم 73ت500، ممثلة 
سعد  الحيد  محيفها  طرف  من 

الصالحي.
ممارسة   : الشركة  موضوع 
زراعة  سيما  وال  الفالحي،  النشاط 

جميع املنتجات الفالحية.
وتشغيل  وادارة  ومأجيف  حيازة 
جميع االرا�ضي الزراعية أو لالغراض 

الزراعية.

تحويق جميع املنتجات الزراعية.
والدراسات  البحوث  جميع 

املتعلقة باملنتجات الزراعية.
ذات  املنتجات  جميع  مقييم 

الطابع الزراعي.
العمليات  كل  عامة  واصفة 
العقارية،  الصناعية،  التجارية، 
مباشرة املتعلقة  واملالية   املنقولة 
جزئيا  أو  كليا  مباشرة،  غيف  أو   
باالهداف  أو  املذكورة  باالهداف 

املماثلة أو املرمبطة بها.
باب  اقامة   : الشركة  مقر 
بوعزة،  دار  ت،  مكتب   ،3 م  الحالم، 

الدارالبيضاء.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ماريخ تسجيلها في السجل التجاري.
رأسمال الشركة : 00.000ت درهم 
اجتماعية  حصة  000ت  الى  مقحم 
على  موزعة  للواحدة،  درهم  00ت  ب 

الشكل التالي :
 999  ... الصالحي  سعد  الحيد 

حصة اجتماعية.
 MAG املحماة  الشركة 
طرف  من  ممثلة    HOLDING
حصة  ت   ...... الصالحي  سعد  الحيد 

اجتماعية.
حصة  000ت   ........ املجموع 

اجتماعية.
االجتماعية  الحصص  هامه  ثمن 
كليا  حررت  قد  نقدا،  كلها  املكتتبة 

من قيمتها االسمية.
الى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 
املالية  الحنة  ومنتهي  د حماف  ت3 
ت202، على أن  ت3 د حماف  في  االولى 
تسجيل  بين  املتفاوحة  املدة  تغطي 
والتاريخ  التجاري  السجل  في  الشركة 

املذكور.
سعد  الحيد  طرف  من   : التحييف 
الصالحي، ملدة غيف محدودة مع جميع 

الصالحيات.
مم االيداع القانوني باملركز الجهوي 
الدارالبيضاء  بوالية   لالستثمار 

بتاريخ 9 نوفماف ت202.
السجل  في  الشركة  تسجيل  مم 
رقم  محت  بالدارالبيضاء،  التجاري 

673ت52 بتاريخ 9 نوناف ت202.
294 P

ائتمانية مكنيك أسيحطانس 
ش.ذ.م.م.

تتت شارع ولي العهد طنجة

 STE ALPHA CHICKEN
SARL

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : طنجة مجزئة 

ايناس شارع النخيل رقم 6 
السجل التجاري رقم : 7693تت
مفويت الحصص االجتماعية

الجمع  محضر  قرارات  بموجب 
املنعقد  للشركاء  العادي  الغيف  العام 
بطنجة بتاريخ 5 نوناف ت202، للشركة 
ش.ذ.م.م.،  شيكين«  »ألفا  املحماة 
مقرها  درهم،  00.000ت  راسمالها 
االجتماعي بطنجة مجزئة ايناس شارع 

النخيل رقم 6، مقرر ما يلي :
حصة   500 مفويت  على  املوافقة 
اجتماعية من فئة 00ت درهم للحصة 
مقابلها  واملحددة  املكتتبة  الواحدة، 
عبد  الحيد  طرف  من  ممت  والتي 
اللطيف الوهمي لفائدة الحيد أحمد 
التعريف  بطاقة  الحامل  املجدوبي، 
قبول  مع   ،K70958 رقم  الوطنية 
هذا اال يف كشريك جديد في الشركة 
واالتالي  ش.ذ.م.م.  شيكين«  »ألفا 
من  و8   7 الفصول  مقتضيات  تغييف 

القانون األسا�ضي للشركة.
مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

ت202، محت رقم ت25783.
مقتطف وايان النشر

ائتمانية مكنيك أسيحطانس

295 P

ديوان االستاذة بشرى النازري
موثقة باملحمدية

شارع عبد املومن اقامة النخيل 3، الطابق 
االول، الشقة رقم 2

هامف : 52.ت3.ت05.2.3

 STE SGIP
SARL

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : بالدارالبيضاء 26 
شارع الحديبية، الطابق االر�ضي حي 
القرية بلوك 2 سيدي مومن 20500

السجل التجاري رقم : 285ت37
التعريف الجبائي : 20756089

موثيقي  هبة  بعقد  واملتعلق 
بتاريخ  محرر  اجتماعية  لحصص 
االستاذة  بديوان  ت202،  اكتوار   7
وممت  أسفله  املوقعة  املوثقة 

املصادقة على ما يلي :
بمقت�ضى عقد هبة موثيقي بتاريخ 
االستاذة  بديوان  ت202،  أكتوار   7
باملحمدية،  موثقة  النازري،  بشرى 
بهبة  معروف  الدين  نور  الحيد  قام 
االحتفاظ  مع  الرقبة  حق  مجموع 
حصة   2500 ل  االنتفاع  بحق 
 SGIP بشركة  يملكها  التي  اجتماعية 
 500.000 SARL، ش.م.م.، راسمالها 
5000 حصة  ما مجموعه  أي  درهم، 
00ت درهم لكل حصة، وذلك  قيمتها 
لفائدة الحيد سامي معروف لتصبس 
على  للشركة  القانونية  الوضعية 

الشكل التالي :
حق  من  اجتماعية  حصة   2500

االنتفاع للحيد نور الدين معروف.
من  اجتماعية  حصة   2500
حصة  و2500  امللكيةالتامة 
للحيد  الرقبة  حق  من  اجتماعية 

سامي معروف.
معروف  الدين  نور  الحيد  تعيين 
محيفين  معروف  سامي  والحيد 
املحتقل  االمضاء  حق  مع  للشركة 

لكل واحد منهما.
باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
فامس  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوناف ت202، محت رقم 798353.
296 P

STE MANZIL ADOUNIA
شركة ذات محؤولية محدودة

بشريك وحيد
SARL AU

مأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 27 أكتوار ت202، مم وضع القانون 
محؤولية  ذات  لشركة  االسا�ضي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

 صائصها كالتالي :
 MANZIL شركة   : التحمية 

ADOUNIA ش.م.م.ش.و.
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مقاولة  عقاري،  منعش   : الهدف 
األشغال البناء املختلفة.

الجيش  شارع   : االجتماعي  املقر 
امللكي طريق شفشاون رقم 7 وزان.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
مأسيحها.

مجزأ  درهم  00.000ت   : رأسمال 
درهم  00ت  فئة  من  000ت حصة  الى 

محررة كلها في اسم :
000ت   .... الزكاري  زهيف  الحيد 

حصة.
الى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة.
التحييف : تحييف الشركة من طرف 
الحيد زهيف الزكاري ملدة غيف محددة 
مع جميع الصالحيات لتحييف الشركة.
األرااح  محديد  بعد   : االرااح 
لتكوين   %  5 مقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202،  نوناف  5ت  بتاريخ 

3505، السجل التجاري رقم ت86ت.
297 P

 STE ETABLISSEMENT ARAA
 DE L'ENSEIGNEMENT

PRIVE
رأسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : حي اكادير مجزئة 
بعالش جنان بناصور رقم ت2 وزان 

اغالق مصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 5ت أكتوار ت202، قرر 
 ETABLISSEMENT الشركة  شركاء 
 ARAA DE L’ENSEIGNEMENT

PRIVE، ش.م.م. ما يلي :
املصادقة على مقرير املصفية.
معاينة إنهاء عملية التصفية.

إبراء املصفية واعفائها من مهامها.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ت202، محت رقم  22 سبتماف  بتاريخ 

.3386
298 P

 STE EXPERT OPTIQUE

TOUHAMI

شركة ذات محؤولية محدودة

بشريك وحيد

ماسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

القانون  وضع  مم  ت202،  أبريل  2ت   

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

 صائصها كالتالي :

 EXPERT شركة   : التحمية 

 ،OPTIQUE TOUHAMI

ش.م.م.ش.و.

النظارات،  صانع   : الهدف 

أ صائي النظارات.

بن  عالل  شارع   : االجتماعي  املقر 

عبد هللا رقم 3 مكرر وزان.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

ماسيحها.

مجزأ  درهم   90.000  : رأسمال 

درهم  00ت  فئة  من  حصة   900 الى 

محررة كلها في اسم.

 900  .... التهامي  نجيب  الحيد 

حصة.

الى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف من كل سنة.

من  الشركة  تحييف   : التحييف 

التهامي ملدة غيف  نجيب  الحيد  طرف 

محددة مع جميع الصالحيات التحييف 

الشركة.

االرااح  محديد  بعد   : االرااح 

لتكوين   %  5 مقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202،  يونيو   29 بتاريخ 

ت309، السجل التجاري رقم 803ت.

299 P

STE ELECTRO SIBKA
شركة ذات محؤولية محدودة

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : حي الرمل 5ت 

شارع موالي اسماعيل وزان
فسخ الشركة
تحمية مصفي

االستثنائي  العام  الجمع  ان 
بتاريخ املنعقد  الوحيد   للشريك 

 20 سبتماف ت202، قد قرر ما يلي :
ابتداء  األوان  قبل  الشركة  فسخ 

من هذا التاريخ.
حرودة  احمد  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  محت  ت202،  أكتوار   25 بتاريخ 

.3397
300 P

مكتب املحاسبة ايهاب استشارة 
ش.ذ.م.م.

رأسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : شارع الححن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخارجية مكتب رقم 9 

الناظور 

 STE K.P PUB
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : شارع الححن 

الثاني، عمارة البنك املغربي للتجارة 
الخارجية

مكتب رقم 9 الناظور
السجل التجاري رقم : 5555ت

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
نوناف   5 بتاريخ   K.P.PUB لشركة 

ت202، قرر ما يلي :
االنحالل املحبق للشركة.

كمال،  أعراب  الحيد  تعيين 
مصفيا للشركة.

تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ت202،  نوناف  7ت  بتاريخ  بالناظور 

محت رقم 5528.
301 P

مكتب املحاسبة ايهاب استشارة 

ش.ذ.م.م.
راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : شارع الححن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية مكتب رقم 9 
الناظور 

 STE K.P PUB
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : شارع الححن 

الثاني، عمارة البنك املغربي للتجارة 

الخارجية
مكتب رقم 9 الناظور

السجل التجاري رقم : 5555ت

EN LIQUIDATION
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

نوناف   5 بتاريخ   K.P.PUB لشركة 

ت202، قرر ما يلي :

التام  والهالك  التصفية  انتهاء 

.K.P PUB SARL AU لشركة

الحيد  الشركة  مصفي  ابراء  

اعراب كمال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202،  نوناف  7ت  بتاريخ  بالناظور 

محت رقم 5529.

302 P

STE GAYA L.E
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة
راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مجزئة القصبة 
رقم 57ت ممارة

فسخ محبق للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  بموجب 

ذات  لشركة  ت202  أكتوار   6 بتاريخ 

 GAYA« املحماة املحدودة  املحؤولية 
00.000ت  راسمالها   ،»L.E SARL

القصبة  مجزئة  بتمارة  مقرها  درهم، 
رقم 57ت، قرر الشركاء ما يلي :

فسخ محبق للشركة.

 LAABARTA الحيدان  تعيين 

 JOUALI MOHAMED و   RACHID

ALI كمصفين للشركة.
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مجزئة   : التالي  العنوان  محديد  مم 
كمكان  ممارة  57ت  رقم  القصبة 

لتصفية الشركة.
وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 
نوفماف  7ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 7ت92تت.
303 P

STE SENSYO PHARMATECH
شركة مساهمة
ماسيس شركة

مكمن  التي  الشركة  مكوين  مم 
نوفماف  تت  بتاريخ  يلي  فيما  مميزاتها 

ت202 :
الشكل : شركة محاهمة.

 STE SENSYO  : التحمية 
.PARMATECH

الغرض : يكمن غرض الشركة في 
املغرب كما في الخارج في :

التعليب،  التصنيع،  التحضيف، 
التصدير،  االستيفاد،  الشراء، 
بالجملة  البيع  االيداع،  التحويل، 
الصيدليات،  على  والتوزيع 
في  األدوية  من  ولالحتياطيات  
املنتجات  لجميع  املصحات 
واللقاحات  الكيميائية  الصيدالنية، 
وجميع  االحيائية،  والعالجات 
املشتقات،  أو  الفرعية  املنتجات 
األجهزة الطبية، جميع املحتحضرات 
الخاص  لالستعمال  اال رى 
وجميع  البيطري  أو  البشري  بالطب 
املعدات  جميع  أو  االولية  املواد 
الصيدالنية  للصناعة   الضرورية 

أو الكيميائية.
االستغالل،  اإلحداث،  الشراء، 
لجميع  والبيع  االستئجار  التدبيف، 
املؤسحات أو املقاوالت التي لها نشاط 
مماثل أو مرمبط بالنشاط املحدد في 

الفقرة الحابقة.
اإليداع،  البحث،  الدراسة، 
االقتناء، املتاجرة، االستغالل والبيع 
العالمات،  اال تفاع،  براءات  لجميع 
الر ص  أو  الصنع  وطرق  النماذج 

وكذا جميع االمتيازات.

املصالح  أو  املشاركات  مولي جميع 
املحدد  الشركة  غرض  انجاز  بفعل 
التقدمة  طريق  عن  الكيفية  بهذه 
باالنصهار  التقدمة  الجزئية، 
واالكتتاب أو شراء الحندات في جميع 
الشركات أو املقاوالت املوجودة أو في 
طور التكوين التي لها غرض مماثل أو 

مرمبط.
ابتداء من قيدها  99 سنة   : املدة 

بالسجل التجاري.
57ت  الدارالبيضاء   : الشركة  مقر 
شارع الححن الثاني الطابق الخامس.

0.000.000ت   : الشركة  راسمال 
سهم  00.000ت  الى  املقحم  درهم 
لكل  اسمية  كقيمة  درهم  00ت  ذات 
نضيا  بكاملها  املكتتبة  واحد،  سهم 

واملدفوعة القيمة كليا.
عثمان  الحيد   : املتصرفون 
 6 بالدارالبيضاء  الحاكن  بنجلون 

شارع كاليفورنيا.
الوهاب  عبد  محمد  الحيد 
بالدارالبيضاء،  الحاكن  بنحودة، 
املنار  مجزئة  باحنيني،  زنقة  أنفا 

مجموعة »ن« فيال دار الضمانة.
الحاكن  الكتاني،  محمد  الحيد 
بالدارالبيضاء أنفا رقم ت3 ممر شجر 

التوت.
الحاكن  منيف  الحيد محمد كريم 
زنقة   7 النخيل،  حي  البيضاء  بالدار 
رقم  الشقة  شوقي  اقامة  بوريد،  ابن 

9ت.
الحاكن  مراد،  ححن  الحيد 
بالدارالبيضاء حي راسين ، 7 زنقة أبو 

املحاسن الرواني.
الحاكن  الروي�ضي،  الحيد يوسف 
بالدارالبيضاء عين الذئاب، 5 مجزئة 

املنزه، شارع الحزام الكبيف.
سمار،  الرحمان  عبد  الحيد 
قطاع  الرياض،  حي  بالرااط  الحاكن 
 ،20 رقم  عمارة  اريج،  اقامة   23

الشقة رقم تت شارع رواينية.
فيداروك   : الححابات  مراقب 
 FIDAROC GRANT مورنتون  كران 
THORNTON الدارالبيضاء، 7شارع 

ادريس الحالوي.

يتكون   : واالرااح  االحتياطات 

الراس  من  للتوزيع  القابل  الراس 

الصافي للحنة املالية، بعد املخصص 

ومخصيص  القانوني  لالحتياطي 

املرحلة،  الحابقة  الصافية  النتائج 

للجمعية  يمكن  الراس،  هذا  ومن 

املبالغ  جميع  مقتطع  أن  العامة 

تحتعملها  أن  املناسب  من  مرى  التي 

كمخصص لجميع أموال االحتياطات 

الرصيد  يمنس  مرحيلها من جديد،  أو 

شكل  على  للمحاهمين  وجد  أن 

رايحات.

يخضع   : للتفويت  االسهم  قلبلية 

مفويت االسهم لالغيار لقبول مجلس 

االدارة.

القيام  مم   : القانوني  االيداع 

الضبط  بكتابة  القانوني  بااليداع 

للدارالبيضاء  التجارية  املحكمة  لدى 

رقم  محت  ت202،  نوناف  تت  بتاريخ 

ت799.88.
مم قيد الشركة بالسجل التجاري 

ت522.05  رقم  محت  للدارالبيضاء 

من السجل التحليلي.
مجلس االدارة

304 P

STE HOLINVEST
نقل مقر الشركة

إعادة صياغة النظام االسا�ضي

العامة  الجمعية  بموجب 

املنعقدة  والعادية  العادية  غيف 

شركة  فان  ت202،  سبتماف   3 في 

محاهمة،  شركة   ،HOLINVEST

السجل  درهم،   300.000 رأسمالها 

بالدارالبيضاء،  ت380.80،  التجاري 

قد :

 5 الحوي�ضي،  الرااط  الى  نقلت 

شارع االميفة اللة مريم، مقر الشركة 

الدارالبيضاء،  في  سابقا  املتواجد 

الطابق  عبد هللا،  بن  عالل  زنقة  ت7 

الرابع.

عدلت نتيجة لذلك الفصل الرابع 

من النظام االسا�ضي.

املعاد  األسا�ضي  النظام  اعتمدت 

رقم  القانون  مع  املتطابق  الصياغة 

9ت-20.

القانونيين  بااليداعين  القيام  مم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

ت2  بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

56ت.797  رقم  محت  ت202،  أكتوار 

املحكمة  لدى  الضبط  واكتابة 

نوناف   5 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 8807تت.

بالسجل  املعنية  الشركة  قيد  مم 

نوناف   5 بتاريخ  للرااط  التجاري 

من  55687ت  رقم  محت  ت202، 

السجل التحليلي.
مجلس االدارة

304P مكرر

SOGEFCO

 STE DE GESTION, ETUDES, FISCALITE &

COMPTABILITE

 STE EXPLOITATION

FORESTIERE BAB AZHAR
SARL

مقرها االجتماعي : مركز واد امليل 

مازة

 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

سبتماف ت202، مسجل بنفس املدينة 

محليل  مم  ت202،  أكتوار  2ت  بتاريخ 

شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

املميزات التالية :

 STE  : التحمية 

 D’EXPLOITATION FORESTIERE

BAB AZHAR، شركة ذات محؤولية 

محدودة.

محليل  مم  لقد   : الشركة  محليل 

العام  الجمع  بموافقة  الشركة 

مصطفى  بوغاللة  الحيد  وتحمية 

مصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202،  نوناف  تت  بتاريخ 

ت58/ت2.

السجل التجاري رقم 75/37.

305 P
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STE TOURIA MODE
SARL

CAPITAL : 00.000ت DHS

 SIEGE : LOTS OLIVERAIE IMM

72 APPT تت RTE AIN CHKEF FES

RC N° : 699ت.ت

تغييف محيفي الشركة
العام  الجمع  مقرير  بمقت�ضى 

ت202،  أكتوار   25 بتاريخ  املنعقد 

مقرر ما يلي :

احمد  بريش  الحيد  استقالة 

والحيدة الغاري ثرية محيفان الشركة 

محيفة  ثرية  الغاري  الحيدة  وتعيين 

جديدة للشركة ملدة غيف محدودة.

من   6 املادة  ذلك  اثر  على  تغييف 

القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202،  نوناف  تت  بتاريخ 

ت503/ت2.
للخالص واالشارة االدارة
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 STE ASSAFINA D'IMPORT

EXPORT
SARL

مصفية الشركة
الغيف  العام  بمقت�ضى قرار الجمع 

ت202،  يونيو  6ت  بتاريخ  العادي، 

 ASSAFINA لشركة  الشركاء  قرر 

 D›IMPORT EXPORT SARL، 285
البحراوي  عالل  سيدي  النهضة  حي 

ميفلت ما يلي :

املوافقة على ححابات التصفية.

ذمة  ابراء  الشركة،  مصفية  انهاء 

املصفي واسئلة مختلفة.

للشركة  القانوني  االيداع  مم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

فامس  بتاريخ  بالخميحات  االبتدائية 

نوناف ت202، محت رقم 9ت3ت.

سجل مجاري رقم : 25573.
مقتطف قصد االشهار
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STE ORZIAGRI
SARL

رأسمالها : 6.525.000 درهم

مقرها االجتماعي : نزالة العظم 

بلدية سيدي بوعثمان رحامنة والية 

مراكش

تعيين محيف جديد للشركة
تعديل الفصل 5ت من قانون 

الشركة املتعلق بالتحييف
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

أكتوار   26 يوم  املنعقد  االستثنائي 

ت202 قرر ما يلي :

امليانو  سراسينو  الحيد  تعيين 

كري«  »اورزيا  لشركة  جديد  كمحيف 

.ORZIAGRI SARL .ش.م.م

كما قرر االجتماع العام االستثنائي 

موتي  جيوفاني  الحيد  على  التأكيد 

والحيد  بارايفي  فرانشيحكو  والحيد 

اندريا موتي بصفتهم محيفين للشركة 

لفتفة غيف محددة.

الفصل  تعديل  مم  هذا  اثر  وعلى 

قانون شركة  من  5ت  الخامس عشر 

أورزياكري.

مم االيداع القانوني لدى املحكمة 

نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

ت202، محت رقم 29352ت.
ملخص قصد النشر

مراكش
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STE  SOGEFICOM

 STE  EL MEHDI ET YOUSSEF

DE CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة

ماسيس شركة
محؤولية  ذات  ماسيس شركة  مم 

نوناف   8 بتاريخ  فاس  في  محدودة 

ت202، ذات الخصائص التالية :

 EL MEHDI ET  : التحمية 

 YOUSSEF DE CONSTRUCTION

.SARL

النجم  تعاونية   : االجتماعي  املقر 

سبع روا�ضي موالي  عقوب فاس.

أو  متنوعة  أشغال   : الهدف 
 TRAVAUX DIVERS OU البناء 
لحفر  ا .C O N S T R U C T I O N

.FORAGE
املدة : 99 سنة.

راسمال : 00.000ت درهم مقحمة 
درهم  00ت  فئة  من  000ت حصة  الى 

لكل واحدة.
الشركاء : الحيد عبد القادر هراس 

... 500 حصة ... 50.000 درهم.
 .... الدرقاوي  العالي  عبد  الحيد 

500 حصة ... 50.000 درهم.
عبد  الحيد   : واالمضاء  التحييف 

القادر هراس.
مم االيداع القانوني لدى املحكمة 
76ت5  رقم  محت  بفاس  التجارية 

بتاريخ 7ت نوناف ت202.
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STE  SOGEFICOM

STE  BIO VITALIS
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة
مأسيس  شركة

محؤولية  ذات  مأسيس شركة  مم 
نوناف  فامس   بتاريخ  فاس  في  محدودة 

ت202، ذات الخصائص التالية :
.BIO VITALIS  SARL : التحمية

البد ع  مجزئة   : االجتماعي  املقر 
الشقف  عين  االندلوس  79ت  رقم 

موالي  عقوب فاس.
التجميل  مواد  مصنيع   : الهدف 
 FABRICANT DES PRODUITS

.COSMETIQUES
الغذائية  املعلبات  مصنيع 
 FABRICANT DE CONSERVES

.ALIMENTAIRES

املدة : 99 سنة.
راسمال : 00.000ت درهم مقحمة 
درهم  00ت  فئة  من  000ت حصة  الى 

لكل واحدة.
الشركاء : الحيدة ايمان زروق  ... 

500 حصة ... 50.000 درهم.
 500  .... بوسلهام  هشام  الحيد 

حصة ... 50.000 درهم.

التحييف واالمضاء :   الحيدة ايمان 
زروق.

مم االيداع القانوني لدى املحكمة 
36ت5  رقم  محت  بفاس  التجارية 

بتاريخ 7ت نوناف ت202.
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ديوان األستاذ طارق درنوني
موثق

STE VIALLON IMMOBILIER
SARL

ديوان  ملقاه  عقد  بمقت�ضى 
بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 
ت202  يونيو  ت2  بتاريخ  البيضاء 
لفائدة  وفاء  العلمي  الحيدة  وهبت 
الحيد العلمي محمد 53.75 حصص 
التي مملكها في شركة فيالون العقارية 
بقيمة  املحؤولية  محدودة  شركة 

قدرها 5.375 درهم.
وعلى إثر هذا مم التقحيم الجديد 
للشركة  االجتماعي  للرأسمال 

أصبحت حصة كل واحد كالتالي :
بنحبة  محمد  العلمي  الحيد 

2.50ت9 حصة اجتماعية.
بنحبة  العزيز  العلمي عبد  الحيد 

87.50 حصة اجتماعية.
املجموع : 000ت حصة اجتماعية.
مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو  9ت  في  البيضاء  للدار  التجارية 

ت202، محت الرقم 787592.
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ديوان األستاذ طارق درنوني
موثق

STE VIALLON IMMOBILIER
SARL

بمقت�ضى عقد ملقاه ديوان األستاذ 
البيضاء  بالدار  موثق  درنوني  طارق 
ت202 وهب كل من  يونيو  ت2  بتاريخ 
الحيدة العلمي ود عة الحيدة  العلمي 
عثمان،  العلمي  الحيد  سعيدة، 
والحيدة  صفية  العلمي  الحيدة 
مكزاري رايعة، لفائدة الحيد العلمي 
محمد 25.ت28 حصص التي يملكونها 
شركة  العقارية  فيالون  شركة   في 
قدرها  بقيمة  املحؤولية  محدودة 

25ت.28 درهم.
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وعلى إثر هذا مم التقحيم الجديد 

للشركة  االجتماعي  للراسمال 

أصبحت حصة كل واحد كالتالي :

بنحبة  محمد  العلمي  الحيد 

868.75 حصة اجتماعية.

بنحبة  العزيز  العلمي عبد  الحيد 

87.50 حصة اجتماعية.

الحيد العلمي وفاء بنحبة 53.75 

حصة اجتماعية.

املجموع : 000ت حصة اجتماعية.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو  5ت  في  البيضاء  للدار  التجارية 

ت202، محت الرقم 55ت787.
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ديوان األستاذ طارق درنوني

موثق

STE L K P
SARL

ديوان  ملقاه  عقد  بمقت�ضى 

بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 

ت202،  أكتوار  8ت  بتاريخ  البيضاء 

محمد  لحلو  الحيد  من  كل  وهب 

اجتماعية  حصص   55 شكيب   -

حصص   30 محمد  لحلو  والحيد 

شركة  في  يملكونها  التي  اجتماعية 

املحؤولية  محدودة  شركة  ب  ك  ل 

بقيمة قدرها 7.500 درهم.

وعلى إثر هذا مم التقحيم الجديد 

للشركة  االجتماعي  للرأسمال 

أصبحت حصة كل واحد كالتالي :

شكيب   - محمد  لحلو  الحيد 

بنحبة 555ت حصة اجتماعية.

570ت  بنحبة  الحيد لحلو محمد 

حصة اجتماعية.

بنحبة  إححان  العلج  الحيدة 

500 حصة اجتماعية.

بنحبة  مريم  بوعزاوي  الحيدة 

500 حصة اجتماعية.

بنحبة  محمد  الحجامي  الحيد 

000ت حصة اجتماعية.

 75 بنحبة  يوسف  لحلو  الحيد 

حصة اجتماعية.

املجموع : 5000 حصة اجتماعية.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفماف   3 في  البيضاء  للدار  التجارية 

ت202، محت الرقم 275537.
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ديوان األستاذ طارق درنوني

موثق

STE VIALLON IMMOBILIER
SARL

ديوان  ملقاه  عقد  بمقت�ضى 

بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 

 2020 أبريل   29 بتاريخ  البيضاء 

ناقش شركاء الشركة النقط التالية :

ابراهيم  علمي  الراحل  بوفاة  بيان 

وحالة كل من الورثة.

موزيع جديد لرأس املال.

مجديد صالحيات املحيف.

موزيع الصالحيات على املحيف.

اإلجراءات والحلطات.

وعلى إثر هذا مم التقحيم الجديد 

للشركة  االجتماعي  للراسمال 

أصبحت حصة كل واحد كالتالي :

بنحبة  رايعة  مكزاري  الحيدة 

62.5 حصة اجتماعية.

بنحبة  محمد  العلمي  الحيد 

587.5 حصة اجتماعية.

 87.5 بنحبة  العزيز  عبد  العلمي 

حصة اجتماعية.

الحيد العلمي عثمان بنحبة 87.5 

حصة اجتماعية.

بنحبة  ود عة  العلمي  الحيدة 

53.75 حصة اجتماعية.

بنحبة  سعيدة  العلمي  الحيدة 

53.75 حصة اجتماعية.

بنحبة  صفية  العلمي  الحيدة 

53.75 حصة اجتماعية.

الحيدة العلمي وفاء بنحبة 53.75 

حصة اجتماعية.

املجموع : 000ت حصة اجتماعية.

مجديد  على  العام  الجمع  امفق 

ملدة  وذلك  الشركة  محيف  صالحيات 

غيف محدودة.

الحيد العلمي محمد، ابن الحيد 
ابراهيم بن عبد القادر والحيدة رايعة 
البيضاء  بالدار  الحاكن  محمد  بنت 
الشقة  الخضراء  املحيفة  شارع   96
لبطاقة  والحامل  الثالث  الطابق   ،5

:B558995 التعريف الوطنية رقم
.وبهذا سوف ملتزم الشركة بجميع 
عقود اإلدارة والتحييف بامضاء الحيد 

العلمي محمد.
بالبيع  املتعلقة  العقود  واجميع 
والشراء، الرهن املتعلق بأي عقار أو 
وجميع  العقود  جميع  إنهاء  منقول، 
جميع  وشراء  ببيع  املتعلقة  األمور 

املواد األولية ، الحلع، وأي منقول.
مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يونيو   25 في  البيضاء  للدار  التجارية 

2020، محت الرقم 25ت737.
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 MAAINI
SARL AU

اشعار بحل الشركة
يونيو   5 ماريخ  محضر  على  بناء 

ت202، مقرر ما يلي :
 MAAINI SARL  : الشركة  اسم 

.AU
ماي   6 بتاريخ  مداولة  على  بناء 
الشخص االعتباري حل  ت202، قرر 

الشركة ومصفيتها الودية.
مم تعيينها كمصفي الحيد معايني 
 55 زنقة  درب  الد  في  املقيم  عمر 
5 شقة  رقم  الخضراء  املحيفة  مجزئة 
قرية الجماعة الدار البيضاء ومنحته 
أكاف الصالحيات الستكمال العمليات 

االجتماعية.
الرئي�ضي  املكتب  تعيين  مم 
0ت6   ،8 رقم  ت  الطابق  في  للتصفية 
حي   6 جميلة  لحريزي  مقداد  شارع 
موالي رشيد، هذا هو العنوان الذي 
واملحتندات  املراسالت  إرسال  يجب 

املتعلقة بالتصفية.
واملحتندات  القانوني  اإليداع  مم 
املحكمة  في  بالتصفية  املتعلقة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  محت  ت202،  22 أكتوار 

.797273
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PHARMACIE AHMITO
SARL AU

إشعار بتشكيل شركة
في مؤرخ  عقد  اص   بموجب 

تشكيل شركة  مم  ت202،  أبريل   26  

متمثل  صائصها الرئيحية كارتي :

 PHARMACIE  : الشركة  اسم 

.AHMITO

الشكل القانوني : ش م م ش و.

الصيدلي،   : الشركة  غرض 

صيدالنيا يبيع بالتقحيط.

املقر الرئي�ضي : ت6 شارع لال ياقوت 

 39 رقم  ملعاني  مصطفى  منطقة 

الطابق 2 مركز رياض الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : 00.000ت درهم مقحم 

إلى 000ت سهم بقيمة 00ت درهم لكل 

منها كالتالي :

00.000ت  إلهام  الحيدة أحميطو 

درهم.

اإلدارة : الحيدة احميطو إلهام.

الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف.

باملحكمة  يتم   : القانوني  اإليداع 

برقم  البيضاء  بالدار  التجارية 

.777539
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 FCP SG SOCIAL IMPACT

FUND
صندوق مشتفك للتوظيف

مقبول بقرار الهيأة املغراية

لحوق الرساميل

بتاريخ 03 نوفماف ت202

GP2محت رقم 80تت

الكائن مقره بالدار البيضاء 55 شارع 

عبد املؤمن

تعديل نظام التدبيف

رقابة  مجلس  مداولة  بموجب 

 ،SOGECAPITAL GESTION شركة 

 FCP SG SOCIAL مدبيف  مؤسحة 

 08 في  املجتمع   IMPACT FUND

أكتوار ت202، مقرر :
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املشاريع  ا تيار  جزء  في  التغييف 
على محتوى هدف الصندوق املذكور 

ملالكي األسهم.

التغييف في سياسة مخصيص نتائج 

الصندوق املذكور.

ومذكرة  التدبيف  نظام  تعديل 

معلومات الصندوق املذكور.

مم اعتماد نظام التدبيف من طرف 

الرساميل  لحوق  املغراية  الهيئة 

رقم  محت  ت202،  نوفماف   3 بتاريخ 

.GP280تت

مم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

ت202،  نوفماف  7ت  بتاريخ  البيضاء 

محت رقم 800788.
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RASA CAR
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
بتاريخ 5ت نوفماف ت202، مم وضع 

املحؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 

املحدودة وذات املميزات التالية :

ذات   RASA CAR  : التحمية 

املحؤولية املحدودة.
بدون  الحيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000ت 

من  حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

وموزعة  للواحدة  درهم  00ت  فئة 

كارتي :

 700 رشيد  رقية  ايت  الحيد 

حصة.

الحيد النويني محمد 300 حصة,

املقر االجتماعي : حي النهضة زنقة 

كلميم رقم 09 املر�ضى العيون.

اإلدارة : مم تعيين الحيد ايت رقية 
رشيد كمحيف للشركة كما مم اعتماد 

االمضاء الوحيد له.

بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  محت  ت202،  نوفماف  6ت  بتاريخ 

ت3890.

318 P

SURF AND SOUND
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202،  2ت أكتوار 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 SURF AND SOUND : التحمية

.SARL
إدارة  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
العمليات التجارية أو الخدمية  إدارة 

الفنادق(.
الرياضات البحرية والفندقية.

واملالبس  األشياء  وايع  شراء 
بالتفصيل.

امادل  اراك   : االجتماعي  املقر 
امحوان ب 555.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 
السجل  في  ماريخ تسجيلها  ابتداء من 
التجاري عدا إذا مم الحل املحبق أو  

التمديد.
من  يتكون   : االجتماعي  الرأسمال 

0.000ت درهم.
الحيد  تعيين  مم   : الشركة  تحييف 
مشارك  مدير  بصفة  بوزميت  انوار 
مديرة  بصفة  لوو  رايكا  الحيدة  أو 

مشاركة.
نقل املقر الرئي�ضي من متجر رقم 
الصويرة  مرمر  املشتفك  الحوق  ت0 
اراك  إلى  الدين  بدر  لخويمة  عند 
الصالحيات   555 ب  امحوان  امادل 
املمنوحة الحيد انوار بوزميت  مدير 
لوو  مدية  رايكا  الحيدة  أو  مشارك( 

مشاركة(.
التجاري  السجل  في  مم   : التقييد 
ت202،  نوفماف  7ت  بتاريخ  بأكادير 
محت رقم 07329ت للسجل التحليلي 

رقم ت5956.
319 P

GREEN LIGHT-IT MAROC
SARL

RC N°3905ت
IF N°508093تت

ICE N° 0008322000006ت
للقرارات  املحضر  بمقت�ضى 
عادي  غيف  بشكل  واملنعقد  العادية 
مم  ت202،  أكتوار   25 بتفايخ  املنعقد 

امخاد القرارات التالية :

 KAMAL الحيد  استقالة 
MARTIN CHEBALLAH من منصبه 

كمحيف للشركة.
 MOURAD EL الحيد  تعيين 
للبطاقة  الحامل   MAHJOUBI
قم  الوطنية  للتعريف  الوطنية 

53تPX809 كمحيف وحيد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  5ت  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

ت202، محت رقم 29558ت.
320 P

STE EKMA
SARL

AU CAPITAL DE 5.500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ZANKAT

MGOUNA SOUISSI - RABAT
RC RABAT N- 9029تت

IF : 8799770ت
ICE : 00770300005ت6ت

الغيف  الجمع  املحضر  بمقت�ضى 
2ت  بتاريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 
القرارات  امخاذ  مم  ت202،  أكتوار 

التالية :
تغييف املقر االجتماعي الكائن سابقا 
في زنقة مكونة، الحوي�ضي، الرااط إلى 
 ،53 رقم  محل  الرياض،  محج  مركز 

حي الرياض، الرااط.
للنظام  الالحقة  التعديالت 

االسا�ضي للشركة.
للشركة  األسا�ضي  النظام  محيين 

بتاريخ 2ت أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوفماف  5ت  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202، محت رقم 9066تت.
321 P

 STE COMPTOIR MODERNE
DE KENITRA

شركة ذات محؤولية محدودة
رأسمالها : 300.000.ت درهم

مقرها االجتماعي : 55 شارع يوسف 
بن ماشفين القنيطرة

س ت : 25259
عام  جمع  محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ بالقنيطرة  منعقد  استثنائي 

شركاء  قرر  ت202،  أكتوار  0ت 

املحدودة  املحؤولية  ذات  الشركة 

 STE COMPTOIR MODERNE DE
300.000.ت  رأسمالها   KENITRA

االجتماعي  مقرها  والكائن  درهم 

بن  يوسف  شارع   55 بالقنيطرة 

ابتداء  للشركة  املبكر  الحل  ماشفين 

من 0ت أكتوار ت202، ومصفيتها وديا 

كما عين الجمع العام الحيد بومخيل 

الحوي�ضي  بالرااط  الحاكن  محمد 

الحوز،  شارع  وليلى  فريدة  بقعة   35

الحلط  ومنحه  للشركة  مصفي 

الجارية  العمليات  إلنهاء  الواسعة 

ومأدية  الشركة  أصول  بيع  للشركة 

ديونها.

مقر التصفية هو املقر االجتماعي 

يجب  العنوان  هذا  وفي  للشركة 

والوثائق  املراسالت  جميع  متم  أن 

الخاصة بالتصفية.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  قد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

ت202،  نوفماف  0ت  بتاريخ  بالقنيطرة 

محت رقم 88960.

322 P

 STE POPAS IMPORT

EXPORT
SARL AU

مأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202،  نوفماف   9 بتاريخ  بالقنيطرة 

مم مأسيس شركة محمل الخصائص 

التالية :

 STE POPAS IMPORT : التحمية

.EXPORT SARL AU

الشكل القانوني : ش م م بشريك 

واحد.

مهدية  مجزئة   : االجتماعي  املقر 

دارنا  أليانس   656 رقم  بقعة   2

القنيطرة.

بيع   : االجتماعي  الهدف 

التجارة  التجميل،  محتحضرات 

بصفة عامة، استيفاد ومصدير.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

التحييف : أسند إلى الحيدة بنحروز 
التعريف  لبطاقة  الحامل  صوفيا 

.AB35670ت
للشركة  يم�ضي   : االمضاء 
الحامل  صوفيا  بنحروز  الحيدة 
 AB35670ت رقم  التعريف  لبطاقة 
الحامل  محمد  بنحروز  الحيد  أو  

.A575955 لبطاقةالتعريف رقم
فامس  من  مبتدئ   : املالية  الحنة 

يناير إلى ت3 د حماف من كل سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
000ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 
للواحدة،  درهم  00ت  بقيمة  حصة 
وموزيعها  اكتتابها  ومم  ثمنها  سدد 

كالتالي :
000ت  صوفيا  بنحروز  الحيدة 

حصة.
مم التقييد بالسجل التجاري لدى 
محت  بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 
رقم 63203 بتاريخ 7ت نوفماف ت202.
323 P

STE YACOUBI SERVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 60.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي الحعادة 
املعازيز

محضر استثنائي
بتاريخ  عام  محضر  بموجب 
على  االمفاق  مم  ت202،  20 ماي 

ما يلي :
بما  الشركة  مال  رأس  في  الزيادة 
حصة  كل  جديدة  حصة   500 قدره 
مجموعه  ما  أي  درهم  00ت  تحاوي 
50.000 درهم مضاف إلى 600 حصة 

لكي يصبس 000ت حصة.
أي  للحصةالواحدة  درهم  00ت 

ما مجموعه 00.000ت درهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  232ت  رقم  محت  بالخميحات 

26 أغحطس ت202.
324 P

STE CALCAMAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي  محل 8 حدائق 
زمور بلوك س عمارة د زنقة

أبو رقراق حي الزهراء الخميسات

مكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

مم  ت202  أكتوار   25 بتاريخ  االمضاء 

االمفاق على ما يلي :

املحؤولية  ذات  شركة  مكوين 

املحدودة ذات الشريك الوحيد محت 

املميزات التالية  :

 STE شركة   : التحمية 

.CALCAMROC SARL AU

الهدف االجتماعي : مشغل املحجر 

مع املعدات امليكانيكية.

: املقر االجتماعي  املقر االجتماعي 

بلوك  زمور  حدائق   8 محل  للشركة 

س عمارة د زنقة ابو رقراق حي الزهراء 

الخميحات.

املدة الزمنية : محددة في 99 سنة 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  مبتدأ 

أو  املحبق  مفكيكها  عدا  ما  التجاري 

ممديد املدة.

الوحيد  الشريك  مد   : الرأسمال 

الشركة بما يلي :

بمبلغ  رضا  البويرماني  الحيد 

00.000ت درهم.

من  محيفة  الشركة   : التحييف 

الذي  رضا  البويرماني  الحيد  طرف 
يقيم بالعنوان التالي : زنقة شانا عمر 
ملدة  الخميحات  الحالم  حي   29 رقم 

الوطنية  البطاقة  رقم  محدودة  غيف 

357Xت32.

الحنة املالية : الحنة املالية مبتدأ 

من فامس  يناير ومنتهي في ت3 د حماف.

ت3  في  ستنتهي  عملية  سنة  أول  

من د حماف لحنة ت202.

مقحيم األرااح :

الشركة  أرااح  من   %5 مخصم 

كاحتياج قانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  333ت  رقم  محت  بالخميحات 

6ت نوفماف ت202.

325 P

FLOWERS CANDY

SARL AU

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : بقعة 289

حي اإلرشاد القنيطرة

مأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة، مم وضع القانون االسا�ضي 

املحدودة  املحؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشرك 

التالية :

 FLOWERS CANDY  : التحمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حي   289 بقعة   : االجتماعي  املقر 

اإلرشاد، القنيطرة.

موضوع الشركة : صانع الحلويات 

.CONFISEUR - FABRICANT

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

000ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

درهم  00ت  بقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

000ت  العابدي  جمال  الحيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

جمال  الحيد  إلى  أسند   : التحييف 

العابدي.

التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 

نوفماف  6ت  بتاريخ  836ت63  رقم 

ت202.

326 P

MNAS TRANS
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : 58 زنقة أبو بكر 

الصديق إقامة إيمان مكتب 2 

القنيطرة

مأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة مم وضع القانون األسا�ضي 

املحدودة  املحؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 MNAS TRANS SARL : التحمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبو  زنقة   58  : االجتماعي  املقر 

 2 مكتب  إيمان  إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل البضائع.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

000ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

درهم  00ت  بقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.

املدة : 99 سنة.

نور  الحيد  إلى  أسند   : التحييف  

الدين العطار.
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 79ت63 بتاريخ 6ت نوفماف ت202.

327 P

PLUS 100
SARL AU

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : 26 زنقة أبي زرعة 

عمارة A إقامة الرضوان مكتب
رقم 7 القنيطرة

مأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة، مم وضع القانون األسا�ضي 

املحدودة  املحؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
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.PLUS 00ت SARL AU : التحمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املحؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي  زنقة   26  : االجتماعي  املقر 

زرعة عمارة A إقامة الرضوان مكتب 
رقم 7 القنيطرة.

موضوع الشركة :

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

 أو البناء.

بيع لوازم املكتب بالتقحيط.

واجهات  منظيف  في  املقاولة 

املتاجر والشقق.
رأسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   5000 إلى  مقحم 

بقيمة 00ت درهم للواحدة.

محمد عماري 5000 حصة.

املدة : 99 سنة.

الحيد محمد  إلى  أسند   : التحييف 

عماري.
التجاري  بالسجل  التقييد  مم 

بالقنيطرة محت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 3ت632 بتاريخ 7ت نوفماف ت202.

328 P

THE GOOD DATA FACTORY
شركة مجهولة

املقر االجتماعي : 75 زنقة وادي زيز، 

الشقة رقم ت، أكدال، الرااط

السجل التجاري رقم 27505ت

مفويت حصص اجتماعية
تغييف الشكل القانوني للشركة

وتعيين محيف جديد
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
اإلداري  للمجلس  العادي  الغيف 

 THE GOOD DATA FACTORY لشركة
وادون  باإلجماع  املصادقة  ممت   S A

محفظ على ما يلي :

شركة  ملك  في  سهم   528 مفويت 

لفائدة   ARCHIPLE DIGITAL SARL

الحيد رشيد االبراهيمي.

شركة  ملك  في  سهم   653 مفويت 

الحيد  لفائدة   MJ ART SARL AU

علي بوهوش.

الحيد  ملك  في  653 سهم  مفويت 

فيصل رشيد لعرا �ضي لفائدة الحيد 

رشيد االبراهيمي.

الحيد  ملك  في  386 سهم  مفويت 

علي  الحيد  لفائدة  فريس  اسماعيل 

بوهوش.

الحيد  ملك  في  28ت سهم  مفويت 

الحيد  لفائدة  اليعقوبي  محمد كريم 

علي بوهوش.

الحيد  ملك  في  سهم   86 مفويت 

الحيد  لفائدة  اليعقوبي  محمد كريم 

رشيد اإلبراهيمي.

رأسمال  اصبس  فقد  ملا سبق  مبعا 

الشركة موزع على الشريكين كالتالي :

53ت2  اإلبراهيمي  رشيد  الحيد 

سهم.

الحيد علي بوهوش 53ت2 سهم.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

ذات  شركة  إلى  مجهولة  شركة  من 

أسهم  تغييف  مع  املحدودة  املحؤولية 

كل  اجتماعية  حصص  إلى  الشركة 

ليصبس  درهم  00ت  تحاوي  حصة 

رأسمال الشركة موزع على الشريكين 

كالتالي :

53ت2  االبراهيمي  رشيد  الحيد 

حصة.

الحيد علي بوهوش 53ت2 حصة.

وحل  الشركة  إدارة  استقالة 

وتعيين  وإبراءه  اإلداري  املجلس 

الحامل  االبراهيمي  رشيد  الحيد 

 A262985 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 THE GOOD لشركة  وحيد  محيف 

.DATA FACTORY SARL

القانون  تغييف  مم  سبق  ملا  مبعا 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية بالرااط محت رقم 9092تت 

بتاريخ 5ت نوفماف ت202.

السجل التجاري رقم 27505ت.

329 P

SMAD SERVICES
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مكتب رقم ت 

إقامة  ديجة رقم 65 زنقة لوانان 

القنيطرة

مأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202،  أكتوار   26 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�ضي  القانون  حرر 

الشريك  ذات  املحؤولية  محدودة 

الواحد محمل املواصفات التالية :

.SMAD SERVICES : التحمية

الهدف : هدف الشركة :

و�ضي العقارات,

مقاول في منظيف واجهات املتاجر 

والشقق.

ت  رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 

لوانان  زنقة   65 رقم  إقامة  ديجة 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 

على  موزع  درهم  00.000ت  مبلغ 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000ت 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

اشرف  محمد  سيدي  الحيد 

االدري�ضي 000ت حصة.

املجموع : 000ت حصة.

قبل  من  الشركة  مدار   : اإلدارة 

املحيف الوحيد : الحيد سيدي محمد 

اشرف االدري�ضي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

إلنشاء   %5 مقتطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض ححب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  مم 

التجاري بالقنيطرة بتاريخ 7ت نوفماف 

ت202، محت رقم 63207.

330 P

PROTECTEAM SECURITY
شركة محدودة املحؤولية ذات 

الشريك الوحيد

راسمالها : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : مكتب رقم ت 

إقامة  ديجة رقم 65 زنقة لوانان 

القنيطرة

مأسيس الشركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202،  أكتوار   26 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  االسا�ضي  القانون  حرر 

الشريك  ذات  املحؤولية  محدودة 

الواحد محمل املواصفات التالية :

 PROTECTEAM  : التحمية 

.SECURITY

مقاول   : الشركة  هدف   : الهدف 

األمن.

مقاول الحراسة.

ت  رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 

لوانان  زنقة   65 رقم  إقامة  ديجة 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 

على  موزع  درهم  00.000ت  مبلغ 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000ت 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

اشرف  محمد  سيدي  الحيد 

االدري�ضي 000ت حصة.

املجموع : 000ت حصة.

قبل  من  الشركة  مدار   : اإلدارة 

محمد  سيدي  الحيد  الوحيد  املحيف 

أشرف االدري�ضي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

إلنشاء   %5 مقتطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض ححب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  مم 

التجاري بالقنيطرة بتاريخ 7ت نوفماف 

ت202، محت رقم تت632.

331 P
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STE GODTROC
SARL AU

املقر االجتماعي : 28ت زنقة العرعار 

الطابق الثاني مكتب رقم 6

 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم ت58ت57

محويل املقر االجتماعي
بمقت�ضى محضر الجمع العام الغيف 

 STE GODTROC لشركة  العادي 

SARL AU مقرر ما يلي :

املقر  محويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  االجتماعي 

القديم.

28ت، زنقة العرعار الطابق  الثاني 

مكتب رقم 6، الدار البيضاء.

الحدادة   : الجديد  العنوان  إلى 

بقعة 089ت-ت و089ت-2، القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

السجل  بالقنيطرة،  االبتدائية 

الدار  ت58ت57،  رقم  التجاري 

البيضاء.

332 P

CABINET SABCONSULTING

TRANS ITALY TASLA
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  مبعا 

مأسيس  مقرر  ت202،  27 أكتوار 

شركة باملواصفات ارمية :

.TRANS ITALY TASLA : التحمية

محدودة  شركة   : الشكل 

املحؤولية.

 LOT AGDAL  : االجتماعي  املقر 

.N7ت/2ت AIT MELLOUL

رأس املال : 00.000ت درهم.

املحيف : الحيد عبد الرحمان ايت 

علي.

إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.

الضبط  كامب  لدى  اإليداع  مم 

للمحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ 5 

نوفماف ت202، محت رقم 2330.

333 P

STE GUELMITRA
SARL

مأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  على  بناء 

ت202،  نوفماف  فامس  بتاريخ  بكلميم 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع  مم 

 GUELMITRA املحؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو :

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والبناء.

مفاوض.

مكنا زنقة  : شارع  املقر االجتماعي 

موالي يوسف رقم 53 كلميم.

املدة : 99 سنة.

00.000ت  في  حدد   : الرأسمال 

حصة  000ت  على  مقحم  درهم 

00تدرهم للواحدة  اجتماعية بقيمة 

وهي في نصيب :

حصة   335 محمد  بورمي 

اجتماعية.

حصة   333 يوسف  الافديني 

اجتماعية.

سبايو علي 333 حصة اجتماعية.

التحييف : تحيف الشركة وملدة غيف 

بورمي  الحيد  طرف  من  محدودة 

محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوفماف  0ت  بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

ت202، محت رقم 390/ت202.

334 P

MARCAB SHIPPING
مأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202، مم وضع القانون  25 سبتماف 

املحؤولية  محدودة  لشركة  األسا�ضي 

بشريك وحيد ذات املميزات التالية :

.MARCAB SHIPPING : االسم

الحمارة  شارع   : االجتماعي  املقر 

 53 رقم  س  بلوك  رشيد  موالي  حي 

شقة رقم 2 العيون.

الهدف االجتماعي : النقل البحري.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

مقحم  درهم   500.000 في  الشركة 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   5000 إلى 

للحصة الواحدة.

املحيف : داحمان الدرهم.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بالعيون 7ت388.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

3537/ت202  رقم  محت  بالعيون 

بتاريخ 9 نوفماف ت202.

335 P

CAAFEE SOUSS
SARL AU

عنوان مقرها االجتماعي : رقم ت، 

مجزئة سوس املحايطة مارودانت
رقم السجل التجاري : 8233

 5 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202،  نوفماف 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 CAAFEE االقتضاء بمختصر تحميتها

.SOUSS

غرض الشركة بإيجاز.

مقهى ومطعم.

ت،  رقم  االجتماعي  املقر  عنوان 

مجزئة سوس املحايطة مارودانت.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم مقحم كالتالي :

الحيد موالي رشيد انصار 000ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  االسماء  

وصفات ومواطن الشركاء.

الحيد موالي رشيد انصار عنوانه 
بويفرنة  الراحة  مجزئة   69 رقم 

املحايطة 83000 مارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة.

الحيد موالي رشيد انصار عنوانه 
بويفرنة  الراحة  مجزئة   69 رقم 

املحايطة 83000 مارودانت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

تت نوفماف ت202 محت رقم 2025.

336 P

STE ANINAS
SARL AU

رأس مالها 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : دوارالبد ع 

ايت مو�ضى جماعة سدي بورجا 

مارودانت 

 إعالن عن مأسيس شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   - ت 

بتاريخ فامس نوفماف ت202، مم إحداث 

ذات  للشركة  األسا�ضي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الوحيد ،  صائصها كالتالي : 

.ANINAS SARL AU : التحمية

دوارالبد ع   : اإلجتماعي  املقر 

بورجا  سدي  جماعة  مو�ضى  ايت 

مارودانت.

الهدف اإلجتماعي : 

واألشغال  البناء  في  مقاول 

املختلفة.

بيع اجهزة املكتبيات واملعلوميات. 

مفاوض. 
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

000ت  على  مجزء  درهم  00.000ت 

للحصة  درهم  00ت  فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي : 

000ت   : ححن  بال  ايت  الحيد   

حصة ، أي 00.000ت درهم.

أي   ، حصة  000ت   : املجموع   

00.000ت درهم.
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ايت  الحيد  تعيين   : التحييف 
غيف  ملدة  للشركة  كمحيف  ححن  بال 

محدودة.
إلى  يناير  فامس  من   : املالية  الحنة 

ت3 د حماف.
املدة : 99 سنة.

القانوني لدى  - لقد مم اإليداع   2
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
5ت نوفماف ت202 م محت رقم 2035 

السجل التجاري : 8253.
337 P

AMEDICA
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة من شريك واحد
RC : 25753 / INEZGAN

باشتوكة  مم  بمقت�ضى عقد عرفي 
ت202  نوفماف   3 بتاريخ  باها  ايت 
محؤولية  ذات  شركة  مأسيس 
مواصفتها  واحد  من شريك  محدودة 

كالتالي : 
.AMEDICA : التحمية

الهد ف االجتماعي : شبه الصيدلة 
وشبه الطبي.

والتجزئة  بالجملة  وايع  شراء   -
شبه  مجال  في  واملواد  للمنتجات 

الصيدلة وشبه طبي.
أو  والتصدير  ماجر  االستيفاد   -  

وسيط(.
الطريق   : االجتماعي  املقر   
الرئيحية بيوكرى حي الشالي اشتوكة 

ايت باها.  
املدة : 99 سنة.

00.000ت   : االجتماعي  الرأسمال 
حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 
للحهم  درهم  00ت  بقيمة  اجتماعية 

مقحمة كالتالي : 
000ت   - القطيب  هشام  الحيد 

حصة.
هشام  الحيد  تعيين   : التحييف 

القطيب كمحيف لشركة
من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير إلى ت3 د حماف. 
الفصل  ححب  مقحمة   : األرااح 

7ت من قانون الشركة.

إيداعه  مم   : القانوني  اإليداع 
محت  بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

2509 يوم 2ت نوفماف ت202.
 للخالصة والبيان 

338 P

 STE AITMANDOUR SARL
شركة أيت مندور ش.م.م

مأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مأسيس شركة  مم  ت202  نوفماف   02

ذات املميزات التالية : 
مندور  أيت  شركة   : التحمية 

ش.م.م.
لوازم  بيع   : االجتماعي  الهدف 

املكتب ونيكوص. 
القليعة  بلعرو�ضي  حي   : العنوان 

انزكان أيت ملول.
املدة : 99 سنة

درهم  00.000ت   : الرأسمال 
فئة  من  حصة  000ت  إلى  مقحمة 

00ت درهم.
الحنة االجتماعية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف من كل سنة.
الحيدة  الشركة  :  حيف  التحييف 

املنضور أسماء ملدة غيف محدودة. 
اإليداع  مم   : التجاري  السجل 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوفماف  2ت  بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

ت202 محت عدد 3ت25.
339 P

شركة أگري بيكالي
 ش.ذ.م.م.ش.و

STE AGRI BIKALY -S.A.R.L-A.U 
رقم 525 فونتي العليا اكادير

األسا�ضي  القانون  بمقت�ضى 
ت202  نوفماف   3 بتاريخ  التأسي�ضي 
ش.ذ.م.م.ش.و  بيكالي  أگري  لشركة 

ممت املصادقة على ما يلي : 
التحمية : - تحمية الشركة أگري 

بيكالي ش.ذ.م.م.ش.و.
املقر  جعل   : الشركة  مقر 
التالي  بالعنوان  للشركة  االجتماعي 

رقم 525 فونتي العليا اكادير.

محديد  مم   : الشركة  رأسمال 
درهم  00.000ت  في  الشركة  رأسمال 
00ت   ) حصة  إلى  000ت(  مقحمة 

درهم للحصة  وموزعة كارتي : 
الزهراء  فاطمة  بيكالي   : الحيدة   -

000ت حصة 00.000ت درهم.
 أهداف الشركة :

- مصدير جميع املواد واملنتجات   
الفالحية واألغذية الزراعية.

جميع  في  والتفاوض  العمولة   -  
املنتجات والخدمات.

التحيف : 
الزهراء  فاطمة  بيكالي  الحيد 
محيفة لشركة أگري بيكالي ش.ذ.م.م. 

ش.و ملدة غيف محدودة
فامس  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

نوفماف ت202.
اال يداع القانوني : لقد مم اإليداع 
لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 
تت نوفماف ت202 محت رقم 5ت072ت 
والسجل التجاري محت رقم ت5957 .
340 P

 Société ADRAR
 IMPRESSION ET PUBLICITE

 SARL
شركة محدودة املحؤولية
رأسمالها 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : بحي اكويدير أوالد 
برحيل مارودانت

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202  أكتوار  5ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
 ADRAR IMPRESSION“املحدودة

ET PUBLICITE ” باملميزات التالية : 
ت - الشركاء : 

مغربي,   , إبراهيم  عقوبي  الحيد 
لبطاقة  الحامل  ت97ت.  سنة  مزداد 
 JE77505 رقم  الوطنية  التعريف 
الحاكن بزاوية دواسكل سيدي وعزيز 

مارودانت.
مغربي,   , الححن  عقوبي  الحيد 
997ت.  سبتماف   22 سنة  مزداد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
دو  بدوار  الحاكن   JC597786 رقم 

اسكل سيدي وعزيز مارودانت.

2 - املوضوع : 

متخذ الشركة كموضوع لها ارتي : 

الطباعة.

اإلشهار.

لوازم مدرسية.

.ذ.م.م  شركة   : التحمية   -  3

 ADRAR IMPRESSION ET  «

.PUBLICITE « S.A.R.L

5 - املقر االجتماعي : 

عمالة  برحيل  أوالد  اكويدير  حي 

مارودانت.

سنة  وتحعون  تحعة   : املدة   -  5

في  الشركة  تسجيل  ماريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.

حدد   : الشركة  رأسمال   -  6

درهم  00.000ت  ب  الشركة  رأسمال 

مقحمة إلى 000تحصة من فئة 00ت 

درهم موزعة كتالي : 

حصة   500 إبراهيم  عقوبي 

اجتماعية.

حصة   500 الححن  عقوبي 

اجتماعية.

املجموع : 000ت حصة اجتماعية.

إبراهيم  الحيد   : التحييف   -  7

 عقوبي عين محيف للشركة والتوقيع 

او  إبراهيم  عقوبي  من  كل  يلزم 

الححن  عقوبي ملدة غيف محددة.

8 - الحنة االجتماعية : مبتدئ من 

ت3 د حماف من  فامس يناير ومنتهي في 

كل سنة.

9 - األرااح : موزع األرااح الصافية 

لالحتياط  املائة  في   5 بعد  صم 

القانوني على الشركاء ححب حصتهم 

إلى  جديد  من  منقل  أو  الشركة  في 

الحنة املوالية.

0ت - اإليداع القانوني : مم اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

السجل  ت202 محت رقم  أكتوار   28

التجاري ت9ت8.
مقتطف من أجل اإلشهار

341 P
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 ASKKAR « شركة
« LOGISTIQUE

ش.م.م 
واتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
مأسيس شركة  مم  ت202  اكتوار  ت2 
التجاري  سجلها  املحؤولية  محدودة 

رقم 25767 ذات املميزات التالية : 
 ASKKAR«  : التحمية 

LOGISTIQUE « ش.م.م.
املقر االجتماعي : شارع علي بن ابي 
طالب رقم 52 حي الياسمين الدشيفة 

الجهادية انزكان.
الرأسمال : 00.000ت درهم.

لححاب  البضائع  نقل   -  : الهدف 
الغيف وطنيا ودوليا.
- اللوجحتيك.

- االستيفاد والتصدير.
فيصل  اسقاري  الحيد   : الشركاء 

والحيد اسقاري عبد هلل.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد اسقاري فيصل.
اإليداع  مم   : القانوني  االيداع   
انزكان  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم  محت  ت202  نوفماف  6ت  بتاريخ 

.2537
342 P

ANWAL IMMO شركة
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة
فامس  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  مأسيس  مم  ت202  سبتماف 
بالخصائص  محدودة  املحؤولية 

التالية : 
ANWAL IMMO : التحمية

الهدف : وكالة عقارية.
0.000ت   : املجموعة  رأسمال 

درهم.
املحيف : العمراني ابراهيم.

املقر االجتماعي : زنقة 580 رقم ت 
إيران بوارگان أگادير.

املدة : 99 سنة.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  مم 
أكادير  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
7ت  بتاريخ  06599ت  رقم  محت 

سبتماف ت202.
343 P

 STE ANIR HASNA SERVICES
SARL AU

مأسيس شركة
ححناء  أنيف  شركة«   : التحمية 
 STE ANIR ش.م.م.ش.و   دمات« 

.HASNA SERVICES SARL AU
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الخامس رقم 58 سيدي ايفني.
الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

ممارسة النشاط االتي : 
التجارة.

أعمال البناء.
الحراسة والبحتنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
عشرة أالف درهم  0000ت( درهم.

: الشركة محيفة من طرف  املحيف 
ملدة  وذلك  ابعقيل  ححناء   : الحيدة 

غيف محدودة.
: الشركة مأسحت  التأسيس  مدة 

ملدة 99 سنة.
االيداع القانوني : 

للشركة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
ت202  نوفماف  2ت   : بتاريخ  بكلميم 

محت رقم : 395 /ت202.
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BODY ART STYLE
S.A.R.L-au

إنشاء شركة محدودة املحؤولية
الشريك الواحد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  ا- 
ممت   ، أكادير  ت202  مارس  0ت  في 
لشركة  األسا�ضي  القانون  صياغة 
الشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

الواحد بالخصائص التالية : 
اسم  محمل  الشركة   : التحمية 
ذات  شركة  ستايل(  ارت   بودي 
املحؤولية املحدودة الشريك الواحد. 

الغرض االجتماعي : 
• الوشم ; بيفسينك.

• مصفيف الشعر األفرو.
األفريقية  الضفائر  وضع   •

ومكمالت الشعر.

• التجميل, مدليك.

• بيع املنتجات واإلكححوارات.

األظافر  ومركيب  التجميل   •

الصناعية.

الطابق  شقة  االجتماعي  املقر 

حي   92 رقم  الحنصالي  شارع  الثاني 

بواركان اكادير .

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

000.ت  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 

درهم  00ت  بقيمة  اجتماعية  حصة 

الحيدة  يدي  بين  موزعة  للحصة 

000ت  ندوكو  مومينا  غزلين  اكنيس 

حصة اجتماعية.

من  محيفة  الشركة    : التحييف 

مومينا  غزلين  اكنيس  الحيدة  طرف 

ندوكو  ملدة غيف محدودة.

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

ت3 د حماف من  فامس يناير ومنتهي في 

كل سنة.

األرااح : موزعة ححب مقتضيا ت 

الفصل 6ت من القانون األسا�ضي.

اإليداع القانوني : مم لدى املحكمة 

اكتوار   28 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

ت202 محت رقم 06987ت.

السجل التجاري : الشركة سجلت 

بتاريخ بأكادير  التجاري  السجل   في 

 28 اكتوار ت202 محت رقم تت593.
مقتطف مخصص لإلشهار

املحيف
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 : Siège social

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél : 06-62-65-88-2ت

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

BMSTROM
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

والدي  ت202  أكتوار  5ت  في  املنعقد 

ذات  شركة  مأسيس  بموجبه  مم 

محؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 

 BMSTROM  : التجاري  االسم 

.SARL

محؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الرأسمال : 00.000ت درهم.
حيث يتوفر : 

 500 على  محتا  ياسين  الحيد 
حصة.

 500 على  علي  باملودن  الحيد 
حصة.

الهدف : - البناء واألشغال.
الهندسة املدنية.

كراء االليات.
 250 رقم  املحتقبل  حي  العنوان 

الدراركة اكادير.
فامس  من  مبتدئ   : املالية  الحنة 

يناير إلى ت3 د حماف من كل سنة.
الحيد  طرف  من  تحيف   : التحييف 

ياسين محتا وااملودن علي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية بأكادير في تت نوفماف ت202 

محت الرقم التفميبي 07222ت.
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 Sté BLUE ATLANTIC
PRODUCTS

SARL AU
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
05 نوفماف ت202، مم مأسيس شركة 
شريك  من  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد  صائصها كالتالي : 
 Sté BLUE ATLANTIC : التحمية

.PRODUCTS SARL AU
الهدف االجتماعي :

املنتجات  جميع  وشراء  بيع 
البحرية.

استافاد ومصدير تحييف الوحدات 
ااملنتجات الغدائية.

مارس   25 فيال   : االجتماعي  املقر 
بلوك ي رقم 6ت5ت العيون.

املدة : 99 سنة.
درهم  00.000ت   : الرأسمال 
اجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحمة 
من فئة 00ت درهم للحصة الواحدة، 
عبد  راجي  الحيد   : كالتالي  مقحمة 

الصمد 000ت حصة إجتماعية. 
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الشركة  بتحييف  :  عهد  التحييف 
إلى الحيد راجي عبد الصمد ملدة غيف 

محددة.
رقم السجل التجاري : 38897.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ت202  نوفماف  6ت  بتاريخ  بالعيون 

محت رقم تت20/ت359.
347 P

 BEST BUILDER
 CONSTRUCTION

SARL AU
مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

ماسيس  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة ش م م ذات الشريك الوحيد :

 sté BEST BUILDER  : التحمية 
.CONSTRUCTION SARL

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم  00.000ت  في  الشركة  رأسمال 
كلها  منتمي  سهم  000ت  إلى  مقحم 

لعبد هللا العزيز بنحبة 100%.
في  الشركة  ممارس   : األهداف 

جميع التفاب الوطني  املغرب( : 
مراية   / والبناء  مختلفة  انشطة 

املوا�ضي / التجارة العامة.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء من مأسيحها.
املقر االجتماعي : دوار اكجضاضن 

ايت ميلك بلفاع اشتوكة ايت باها.
التحييف : عبد هللا العزيز.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 
بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أكتوار  ت2  بتاريخ  5ت22  رقم  محت 

ت202.
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STE BASMATY TRANS
بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
5ت أكتوار ت202 بانزكان مم مأسيس 
شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  محمل  الوحيد  الشريك 

التالية : 

 STE BASMATY  : التحمية 

.TRANS

املقر االجتماعي : حي عين البحراني 

ملول- ايت  الخميس  الجريدة  مالك 

القليعة. 
رأس املال : 00.000ت درهم.

املدة : 99 سنة.

مريم  الفضيلي  الحيدة   : املحيفة   

.JM57565 وطنيتها رقم

لححاب  البضائع  نقل   : النشاط 

الغيف.

مم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

االبتدائية بانزكان في 9 نوفماف ت202 

محت رقم2357.
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CALIDA TRANS
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة من شريك واحد
RC : 2575ت / INEZGANE

باشتوكة  مم  بمقت�ضى عقد عرفي 

ت202  أكتوار   29 بتاريخ  باها  ايت 

محؤولية  ذات  شركة  مأسيس 

مواصفتها  واحد  من شريك  محدودة 

كالتالي :

.CALIDA TRANS : التحمية

نقل  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

البضائع وطنيا ودوليا لححاب الغيف.

 - االستيفاد والتصدير.

 - وسيط.

 02 رقم  كراج   : االجتماعي  املقر 

أيت  اشتوكة  إنشادن  البويبات  دوار 

باها.  

 املدة : 99 سنة.

00.000ت   : االجتماعي  الرأسمال   

حصة  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

للحهم  درهم  00ت  بقيمة  اجتماعية 

مقحمة كالتالي :

000ت  بوعدول  يونس   : الحيد 

حصة. 

يونس  الحيد  تعيين   : التحييف 

بوعدول كمحيف لشركة

من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير إلى ت3 د حماف.

األرااح مقحمة ححب الفصل 7ت 

من قانون الشركة.

إيداعه  مم   : القانوني  اإليداع 

محت  بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

2508 يوم 2ت نوفماف ت202.
للخالصة والبيان 
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STE SAMIFISC 

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°0ت AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.82.56.25.تت

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ELA MARKET 
بمقت�ضى القانون األسا�ضي بتاريخ 

26 أكتوار ت202 ، مم مأسيس شركة 

باملواصفات  املحؤولية  محدودة 

: 
ُ
التالية

 STE التحمية : شركة ايال ماركت 

.ELA MARKET

الغذائية  املواد  بيع   : الهدف 

واملشرواات بالجملة.  

التجاري  املحل   : االجتماعي  املقر 

رقم تت5ت حي ميليال ميكيوين اكادير.

ماريخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رأسمالها : 00.000ت درهم.

التحييف واإلمضاء : للحيد العربي 

امضيش. 

باملحكمة  مم   : القانوني  اإليداع 

نوفماف  6ت  بتاريخ  الكادير  التجارية 

ت202 محت رقم07288ت.
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EL BAITALI SARL
شركة محدودة املحؤولية

رأس مالها 00.000ت درهم.

إنشاء شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

القانون  انجاز  مم  ت202  أكتوار  2ت 

األسا�ضي لشركة محدودة املحؤولية :

 .EL BAITALI SARL : االسم  
 Lotissement  : االجتماعي  املقر 
 Aferni II Immeuble B n-0ت Riad

.salam Agadir
الهدف : 

- أ عمال أو إنشاءات متنوعة
الشرب  مياه  أنابيب  عمال  أ   -

والحفر والصرف الصحي
- أ عمال الهندسة املدنية

املعامالت  جميع  عامة  واصفة   
 التجارية والصناعية واملالية والعقارية
املنقولة املرمبطة بالغرض االجتماعي 

للشركة.
ابتداء  99 سنة  في  : محددة  املدة 
السجل  في  التسجيل  ماريخ  من 
االنحالل  حالة  في  عدا  ما  التجاري 
املنصوص  التمديد  أو  األوان  قبل 
عليه في التشريع القانوني التأسي�ضي.

مال  رأس   : الشركة  مال  رأس 
مسجلة  درهم  00.000ت  الشركة 
من  حصة  000ت  إلى  ومقحمة  نقدا 
على  موزعة  للواحدة  درهم  00ت  فئة 

الشركاء
اسامة طالب 500 حصة 50.000 

درهم.
حصة   500 البيداني  ححن 

50.000 درهم.
التحييف :  حيف الشركة وملدة غيف 

محدودة الحيد : اسامة طالب.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
نوفماف  0ت  في  92ت07ت  عدد  محت 

ت202.
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 DARHAM SUD
MULTISERVICES

Société à responsabilité limitée
.Au capital de 00.000ت Dirhams

CONSTITUTION
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
والدي   2020 يونيو  6ت  في  املنعقد 
ذات  شركة  مأسيس  بموجبه  مم 

محؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 
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 DARHAM SUD  : االسم 

 MULTISERVICES

محؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة

الرأسمال : 00.000ت درهم. 

الحدادة،  اشغال   : الهدف 

الحيارات  الحيارات، صيانة  صباغة 

والكهرااء.

الحي  طنجة  زنقة   60  : العنوان   

الصناعي تحيال الدشيفة.

فامس  من  لتبدأ   : املالية  الحنة   

يناير إلى ت3 د حماف من كل سنة.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد الدرحم محمد كمحيف والحيد 

الدرحم عبد الكريم كمحيف محاعد. 

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 

أكتوار   28 في  بانزكان  االبتدائية 

ت202 محت رقم 2287.
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STE CHARME DECORE

SARL

بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

3ت أكتوار ت202 بانزكان مم مأسيس 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

محمل الخصائص التالية : 

 STE CHARME  : التحمية 

.DECORE SARL

املقر االجتماعي : مجزئة الرمل رقم 

255 مراست انزكان.

رأس املال : 00.000ت درهم.

املدة : 99 سنة. 

املحيف : الحيدة كلثومة الوهراني.

التجارة.-  – النحيج.   : النشاط 

اعمال مختلفة واشغال البناء. 

مم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

نوفماف  تت  في  بانزكان  االبتدائية 

ت202 محت رقم 2395.
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 CENTRE DE RADIOLOGIE
DU SOUSS

3, RUE AGLOU, CITE HASSANI 
TAGHZOUT – 80350 

INZEGANE 
 Société à Responsabilité Limitée
 avec Associé Unique au Capital

de 00.000ت dirhams
 IMMATRICULATION EN

COURS
 CENTRE DE RADIOLOGIE DU

 SOUSS
إعالن التأسيس

مركز اإلشعاع بحوس
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
رأس املال : د.م 00.000ت.

3 زنقة اكلو الحي الححني تغزوت.

موضوع الشركة : األشعة الطبية.
الدكتور   : الواحد  الشريك 

الداودي منار.
كتابة  مصلحة  ت238  رقم  إيداع 

الضبط انزكان 0ت نوفماف ت202.
اإلدارة
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 CENTRE D’EXCELLENCE
WINK PRIVE SARL

رأس مالها 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : شقة بالطبق الثاني 
زنقة الليمون مركز مالوين مارودانت

 مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   - ت 
ت202، مم إحداث  03 نوفماف  بتاريخ 
ذات  للشركة  األسا�ضي  القانون 
املحدودة،  صائصها  املحؤولية 

كالتالي :
 CENTRE  : التحمية   -
 D’EXCELLENCE WINK PRIVE

.SARL
بالطبق  شقة   : اإلجتماعي  املقر   -
مالوين  مركز  الليمون  زنقة  الثاني 

مارودانت.
- الهدف اإلجتماعي : 

الدعم املدر�ضي ، التدريب ومأطيف.

واملالية  القانونية  االستشارات 

واالجتماعية. 

مقدم الخدمة.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

000ت  على  مجزء  درهم  00.000ت 

للحصة  درهم  00ت  فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي :

 500  : العطاوي  نزهة  الحيدة 

حصة ، أي 50.000 درهم.

 500  : الححين  علي  ايت  الحيد 

حصة ، أي 50.000 درهم..

أي  حصة  000ت   : املجموع 

00.000ت درهم.

علي  ايت  الحيد  عين   : التحييف   -

غيف  ملدة  للشركة  كمحيف  الححين 

محدودة.

- الحنة املالية : من فامس يناير إلى 

ت3 د حماف.

- املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  2-لقد   

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

5ت نوفماف ت202 م محت رقم 2035.

- السجل التجاري : 8255.
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مكتب بريما كونطا

بلوك د 2 رقم 3 حي الدا لة اكادير

»ESPACE ROUTIER «
ش م م بشريك واحد 

رأسمالها : 00.000ت درهم 

املقر االجتماعي : بلوك 3 رقم 3 

الشقة رقم 0ت الطابق الثالث زنقة 
انزكان حي املحتشفى ايت ملول 

» التأسيـــــــــــــــس«
موقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 

ت202  نوفماف   02 يوم  املؤرخ   اص 

نوفماف   05 يوم  بانزكان  واملسجل 

األسا�ضي  القانون  وضع  مم  ت202، 

لشركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الخاصيات التالية :

 ESPACE  «  : التحمية   - ت 

ROUTIER« ش م م بشريك واحد

الشركة  تهدف   : الهـــدف   -  2

باملغرب كما هو بالخارج إلى : 

والحكك  الطرق  بناء  أشغال 

الحديدية.

أعمال مختلفة وأشغال البناء.

الصفقات  جميع  في  املحاهمة 

العمومية. 

و بصفة عامة منفيذ كل العمليات 

التجارية واملالية في العقار أو املنقوالت 

ذات الصلة املباشرة آو غيف املباشرة 

بالهدف االجتماعي والتي من شأنها أن 

تحاهم في إنماء الشركة. 

3 - املقر االجتماعي : بلوك 3 رقم 

3 الشقة رقم 0ت الطابق الثالث زنقة 
انزكان حي املحتشفى ايت ملول

5 - املــــــدة : 99 سنة.

 : االجتماعي  الرأسمـــال   -  5

000ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 

00ت درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للحصة الواحدة يملكها الحيد كاسم 

اشرف. 

6 - الحنة املالية : من فامس يناير 

إلى ت3 د حماف.

7 - التحيـــــــــيف :  حيف الشركة وملدة 

سنتين  2( الحيد كاسم محمد بطاقة 

.EAالتعريف الوطنية رقم 56860ت

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  تت  يوم 

2388, رقم السجل التجاري 7ت257.
 بمثابة مقتطف وايان.

 مكتب بريما كونطا 

357 P

GREENMILE TRANS
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة 
RC : 59527 / AGADIR

بتاريخ بأكادير  مم  عرفي   عقد 

شركة  مأسيس  ت202  نوفماف  5ت   

مواصفتها  محدودة  محؤولية  ذات 

كالتالي :

.GREENMILE TRANS : التحمية

نقل  مقاول   -: االجتماعي  ف  الهد 

البضائع وطنيا ودوليا لححاب الغيف.



23371 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

 - االستيفاد والتصدير. 
 - وسيط.

رقم   Eتت بلوك   : االجتماعي  املقر 
87 الشقة 2003 الدا لة اكادير.

املدة : 99 سنة. 
00.000ت   : االجتماعي  الرأسمال   
000ت  إلى  مقحمة  اجتماعية  حصة 
للحهم  درهم  00ت  بقيمة  درهم 

مقحمة كالتالي : 
الحيد :  حين ادهمو 350 حصة.
الحيد : وليد الكواس 330 حصة.
الحيد : نبيل امرابط 330 حصة. 
الحيد  حين  تعيين   : التحييف 
الكواس  وليد  والحيد  ادهمو 

كمحيفين للشركة. 
من  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 

فامس يناير إلى ت3 د حماف.
الفصل  ححب  مقحمة   : األرااح 

28 من قانون الشركة. 
إيداعه  مم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة التجارية بأكادير محت رقم 

07287ت يوم 6ت نوفماف ت202. 
للخالصة والبيان

358 P

 GENIE RURAL ET شــركة
 : «URBAIN «SARL

 بإ تصار : G.R.U، شركة ذات 
محؤولية محدودة، رأسمـــالها 

00.000ت درهم
مقرها االجتماعي : مكتب رقم 09، 

الطابق الثاني، بلوك ب
 عمارة ياسمين، شارع املقاومة، 

أكادير
مـأسـيـس شــركة

5ت  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202  أكتوار 
التأسي�ضي لشركة محدودة املحؤولية 

محمل الخصائص التالية : 
 GENIE RURAL ET : الـتـحـميـــــــــــــــة -
.G.R.U بإ تصار »URBAIN »SARL

: شركة ذات املحؤولية  - الشكل   
املحدودة.

بجميع  القيام   -  : الـمـوضـــــوع   -
األشغال املختلفة أو أعمال البناء

 - القيام بأشغال الهندسة املدنية
العمليات  جميع  عامة  واصفة   -  
غيف  أو  مباشرة  بصفة  مرمبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
رقم  مكتب   : االجـتـماعــي  الـمـقر   -
بلوك ب، عمارة  الثاني،  الطابق   ،09

ياسمين، شارع املقاومة، أكادير.
ابتداء  99 سنة   : مــــــدة الشركــــــة   -

من يوم مأسيحها. 
00.000ت   : الشركـــة  رأسمـــال   -
من  حصة  000.ت  على  مقحم  درهم 

فئة 00ت درهم.
الحيد   -  : ومحاهمتهم  الشركاء   -
درهم   90.000 الححين  سرحاني 

مقابل 900 حصة.
0.000ت  مريم  سعود  الحيدة   -  

درهم مقابل 00ت حصة.
- األراـــــــــاح : يتم اقتطاع نحبة % 5 
من األرااح لالحتياط القانوني والباقي 
او  يوزع  سواء  الشركاء  مقرير  ححب 

ينقل.
من  الشركة  تحيف   : الـتحـيـيــــــــــــــــــر   -

طرف الحيد سرحاني الححين.
حق  أعطي   : اإلمضاء  حق   -

اإلمضاء للحيد سرحاني الححين.
فامس  من   : االجتمـاعيـة  الحنـــة   -

يناير إلى ت3 د حماف.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 
0ت  بتاريخ  ألكادير  التجارية  املحكمة 

نوفماف ت202 محت رقم : 07202ت.
للخالصة البيان
الـمحـيــر الوحـيـد

359 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 5
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE GENERAL شركة
 D’EQUIPEMENTS ET

 MATERIELS AGRICOLE
SARL
ش. م. م

مأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مأسيس  مم  ت202  نوفماف   09 في 
محمل  املحؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :

الشركة  محمل   : التحمية   - ت 

 STE GENERAL شركة  اسم 

D’EQUIPEMENTS ET MATERIELS 

AGRICOLE SARL
محدد   : الشركة  رأسمال   -  2
رأسمال الشركة في 000.000.ت درهم 

مقحم الى 0.000ت حصة بقيمة 00ت 

درهم لكل حصة مملوكةل مصطفى 

مابعزات JB259865 : 9000 حصة.

 :  JB58903ت اروش  ومحمد 

000ت حصة
املقر  محدد   : االجتماعي  املقر   -  3

االجتماعي للشركة في العنوان : بمركز 

أيت عميفة شتوكة أيت باها.

تعمل   : االجتماعي  الهدف   -  5

واملواد  ارالت  بيع  مجال  في  الشركة 

الفالحية.

5 -التحييف : محدد تحييف الشركة 

مابعزات  : مصطفى  من طرف الحيد 

.JB259865

القانوني  امللف  ايداع  مم   -  6

املحكمةاالبتدائية  لدى  للشركة 

بتاريخ   2529 رقم  محت   النزكان 

6ت نوفماف ت202.

360 P

KTI-SOUR MEDIAS
مأسيس

 30 بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في 

يناير 2020 واملسجل بتاريخ 30 يناير 

KTI- 2020 بإنزكان مم مأسيس شركة

SOUR MEDIAS ش.م.م. 

- هدفها : اإلنتاج اإلعالمي. 

 - العنوان التجاري : بلوك ب رقم 

67 حي املحيفة ايت ملول.
إلى  موزعة  00.000ت  رأسمالها   -  

00ت  حصة  كل  قيمة  حصة  000ت 

درهم اكتتبت على الشكل ارتي :

 500  : محمد  الكتيبي  الحيد 

حصة.

 500  : محمد  ادمنصور  الحيد 

حصة.

محمد  الكتيبي  الحيد  تعيين  مم 

كمحيف للشركة ملدة غيف محدودة. 

الكتيبي  الحيد  موقيع  اعتماد  مم 

والوثائق  العقود  جميع  في  محمد 

اإلدارية. 

- املدة :مدة عمر الشركة 99 سنة 

من ماريخ مأسيحها النهائي.

التجاري اإليضاحي رقم  -السجل   

9795ت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   -

يناير   30 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2020 محت رقم 92ت. 

361 P

 STE JURF KHAYL شركة
SARl

إنشـــاء شركـــــة

3ت  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  مأسيس  مم  ت202  أكتوار 

التضامن ذات املميزات التالية :

 STE JURF  : التحمية 

.»KHAYL»SARL

املقر االجتماعي : الرقم 387 مكرر 

بلوك P حي الجديد – طانطان.

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

فئة  من  حصة  000ت  على  مقحمة 

00ت دراهم.

الهدف : - ثقافة دائمة 

الشركاء :

مزدادة  مغربي،   ، مزين  علي   -

ت99ت ، ب.ت.و رقم  23 يناير  بتاريخ 

.JZ2376

مزداد  مغراية،   ، االبرص  - رشيد 

 JA5بتاريخ 975ت ، ب.ت.و رقم 263ت

فامس  من  مبتدئ   : املالية  الحنة 

كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.

التحييف : تحيف الشركة حاليا من 

طرف علي مزين ملدة غيف محددة.

باملحكمة  مم   : التجاري  السجل 

االبتدائية بطانطان بتاريخ 5ت نوفماف 

ت202 محت رقم 5959.

362 P
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 SOCIETE HAROUCHI

 OUBAICH

 INVESTISSEMENT SARL

CONSTITUTION

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة رأسمالها 000 00ت درهم.

املقر االجتماعي دوار ادملانت جماعة 

اربعاء الحاحل مزنيت

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  انجاز  مم  ت202  اكتوار   28

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

 SOCIÉTÉ  : التحمية 

 HAROUCHI OUBAICH

.INVESTISSEMENT SARL

غرض الشركة : األعمال املختلفة/ 

وكالة عقارية / وسيط مجاري.

التي  العمليات  كل  انجاز  وعموما 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

شانها  من  والتي  املذكورة  بالعمليات 

أن تحاهم في منمية الشركة.

 99 ملدة  الشركة  مأسحت   : املدة 

في  مقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  00.000ت  مبلغ  في  الشركة 

مقحم إلى 000ت حصة من فئة 00ت 

درهم لفائدة كل من : 

الحيد امين الهارو�ضي 500 حصة.

الحيدة عمر اواا ش 500 حصة.

الهارو�ضي  امين  الحيدة  تعيين  مم 

كامل  محمله  مع  للشركة  كمحيف 

الصالحيات ححب القانون األسا�ضي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  انجاز  مم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202  نوفماف  6ت  بتاريخ  بتيزنيت 

محت رقم 822.

363 P

 LOGISTICS PARTNER شركة
 AFRIMED L.P.A

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة

يناير  2ت  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدودة  شركة  مأسيس  مم  ت202 

املحؤولية بالخصائص التالية : 
 LOGISTICS  : التحمية 

PARTNER AFRIMED L.P.A
اللوجحتيكية  الخدمات   : الهدف 
ومأجيف  للبضائع  الافي  والنقل 

املركبات بحائق.
00.000ت   : املجموعة  رأسمال 

درهم 
 – اضرضور  يوسف   : املحيف 

هشام حيميد.
موالي  عمارة   : االجتماعي  املقر 
 303 رقم  طابق   Aت مكتب  عي�ضى 
الحرش  حي  املقاومة  شارع   A بلوك 

ايت ملول.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  مم 
 2255 رقم  محت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 26 أكتوار ت202.
364 P

 STE LAYALI POUR
 LE COMMERCE ET
L’INVESTISSEMNT

SARL
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة
أكتوار  في27  املؤرخ  للعقد  طبقا 
املحؤولية  شركة  مأسيس  مم  ت202 

محدودة بالخصائص التالية : 
 STE LAYALI  : االسم 
 POUR LE COMMERCE ET

.L’INVESTISSEMENT SARL
 FABRICATION ET الهدف 
 COMMERCIALISATION DES
 MACHINES D ARGANE / :
 NEGOCIANT IMPORTATION ET
 EXPORTARION ( MARCHAND
 OU INTERMEDIAIRE

.( EFFECTUANT

00.000ت   : املجموعة  رأسمال 

 مائة الف( درهم. 

التحييف : - عمر اكوااي.

 - لححن حدوز.

الجهاد  دوار   : االجتماعي  املقر 

القليعة ايت ملول. 

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  مم 

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية

بتاريخ ت239  رقم  محت   انزكان 

 تت نوفماف ت202.

365 P

 L’OASIS DE KIMA 
SARL AU

إنشاء شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد :

ملقاه  موثيقي  عقد  -/Iبمقت�ضى   

املوثق  ا ششطون،  سعيد  األستاذ 

مم  ت202  سبتماف   2 بتاريخ  بأكادير، 

إنشاء شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد باملميزات التالية :

 L’OASIS DE KIMA « : التحمية -

» ش.م.م.ش.و.

- املوضوع : دار الضيافة.
- املقر االجتماعي : رياض لوازيس 
داود،  سيدي  زاوية  كيما،  دو 

مارودانت. 

يوم  من  ابتداء  99 سنة   : املــــدة   -

تسجيلها في السجل التجاري.

درهم،  00.000ت   : الرأسمــال   -

اجتماعية  حصة  00ت  الى  مقحم 

الواحدة،  للحصة  درهم  00ت  بقيمة 

بالكامل  وحررت  نقدا  كلها  اكتتبت 

لفائدة الشريك الوحيد.

-التحييــر : تحيف الشركة من طرف 

ملدة  جون-كلود  جيفار  كيو  الحيد 

 مس  05( سنوات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   II/  -  

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ت202  نوفماف   5 بتاريخ  بتارودانت 

محت عدد 2005.
مقتطف من أجل اإلشهار

366 P

 MAROCAINE DES شركة

PRODUITS NATURELS
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة
6ت سبتماف  في  للعقد املؤرخ  طبقا 

املحؤولية  شركة  مأسيس  مم  ت202 

الخصائص  واحد  لشريك  محدودة 

التالية : 

 SOCIÉTÉ  : التحمية 

 MAROCAINE DES PRODUITS

.NATURELS

جميع  وملفيف  تعليب   - الهدف. 

املنتجات.

 - بيع وموزيع جميع املنتجات.

بناء  وأعمال  متنوعة  أعمال   -

و دمات متنوعة.

التوجه  في  املنهي  التكوين   -

والتدبيف  والبيع  التجاري  التنظيمي 

االستفاميجي.
ألف  مئة   : املجموعة  رأسمال 

(00.000ت( درهم

املحيف : الحيد ياسين الكبوري.

جنان  إقامة   : االجتماعي  املقر 
سعيد،  سيدي   ،3 رقم  الدراركة، 

الدراركة ج ق، اكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

بتاريخ  57ت07ت  رقم  محت  اكادير، 

08 نوفماف ت202 

367 P

 PEAKY BURGER S.A.R.L
بـــــــيـــكي بـــــــركـــــٍر ش.م.م

انشاء شركة محدودة املحؤولية

بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقت�ضى 

مأسيس  مم  ت202  أكتوار  8ت  بتاريخ 

شركة محدودة املحؤولية. 

االسم : بــــــيـــــكي بـــــركـــــر ش.م.م. 

هدف الشركة : ســـــنـــــاك. 

مقر الشركة : شارع محمد الفا�ضي 
- رقم 69 مكرر - حــي الحالم - أكـــادير.

املدة : محدودة في 99 سنة. 
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مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

000ت  الى  مقحمة  درهم  00.000ت 

درهم  00.00ت  فئة  من  حصة 

للواحدة مقحمة كالتالي :

مريم سالمي 600 حصة.

محمد أمين بوعحيلة 500 حصة.

سالمي  مريم  الحيدة   : التحييف   

غيف  وملدة  للشركة  الوحيدة  املحيفة 

محدودة 

الصافية  االرااح  موزع   : االرااح 

على  القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ 5ت نوفماف ت202 محت 
رقم 07275ت.

الخالصة والتذكيف

368 P

OULMOU DU TRAVAUX
مأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

حررت  ببيوكرى  ت202  أبريل  9ت   

قوانين شركة ذات محؤولية محدودة 

 صائصها كالتالي :

 STE OULMOU DU  : االسـم   -

.TRAVAUX

- األهداف :

املعدن  أو  األملنيوم  نجارة   - ت 

 مقاول(.

إنشاءات  أو  متنوعة  أعمال   -  2

 مقاول(.

لوقيد  :مجزئة  االجتماعي  املقر   -

بلفاع ماسة اشتوكة ايت باها.

- الرأسمال االجتماعي : 00.000ت 

من  سهم  000ت  إلى  مقحمة  درهم 

00ت درهم، التي يملكها الحيد محمد 

بوكار. 

- التحييف : محمد بوكار.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع   -

بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم  محت  ت202  أبريل    27 بتاريخ 

ت97. 
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°0ت AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.82.56.25.تت / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE OUBELLA OPTIQUE
بمقت�ضى القانون األسا�ضي بتاريخ 
مأسيس شركة  مم   ، ت202  أبريل   28
املواصفات  املحؤولية  محدودة 

 : 
ُ
التالية

اواتيك   اواال  شركة   : التحمية   
.STE OUBELLA OPTIQUE

البصريات  في  : متخصص  الهدف 
وقياس النظر. 

مكرر  56ت  رقم   : االجتماعي  املقر 
شارع الحعادة ليفاك انزكان.

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

رأسمالها : 00.000ت درهم.
التحييف : للحيدة زهرة اواال.
اإلمضاء : للحيدة زهرة اواال.

باملحكمة  مم  القانوني  اإليداع 
نوفماف  تت  بتاريخ  إلنزكان  االبتدائية 
السجل   2389 رقم  محت  ت202 

التجاري رقم 9ت257. 
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 ORTY DROGUERIE شركة
محدودة املحؤولية ذات شريك 

وحيد
التأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   •
ت5/07/202ت بانزكان حررت قوانين 
ذات  املحؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد  صائصها كالتالي :
.ORTY DROGUERIE : االسم •

• الهدف : بيع العقاقيف بالتقحيط.
 957 رقم   : االجتماعي  املقر 
املنطقة   E62 مجزئة   5 محمد  شارع 
الجهادية  الدشيفة  ماسيال  الصناعية 

انزكان.
ماريخ  من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

الرأسمال االجتماعي : حدد في مبلغ 

000ت الى  مقحم  درهم   00.000ت 

للواحدة  درهم  00ت  فئة  من  حصة 

موزعة على الشريك الوحيد :

الحيد فكري البشيف 000ت حصة 

بمبلغ 00.000ت درهم. 

فامس  من  مبتدئ   : املالية  الحنة 

كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة ما عدا الحنة املالية االولى التي 

غاية  الى  التأسيس  ماريخ  من  مبتدئ 

ت3 د حماف.

الشركة  بتحييف  يقوم   : التحييف 
فكري  الحيد  غيفمحدودة  وملدة 

البشيف.

التوقيع  حق  :اسناد  االمضاء 

اإلداري والبنكي للحيد فكري البشيف.

5 % لتكوين  األرااح : يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع  مم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوفماف  بتاريختت  بانزكان  االبتدائية 

ت202 محت رقم 2390. 
للخالصة والتذكيف 
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 SERVICES ADHAM 
 »SARL

 RC : 5957ت

 مـأسـيـس شــركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

وضع  مم  ت202  أغحطس   26  

محدودة  لشركة  الـتأسي�ضي  القانون 

املحؤولية محمل الخصائص التالية :

 SERVICES  «  : الـتـحـميـــــــــــــــة   -

 .» ADHAM «» SARL «» AU

املحؤولية  ذات  شركة   : الشكل   -

املحدودة من شريك واحد. 
مقاول   / التجارة   : الـمـوضـــــوع   -

البناء/ دمات  أو  مختلفة  اشغال 

الصرف الصحي.

- الـمـقر االجـتـماعــي : شقة رقم 55 

 Eت ميفاوين  عمارة  الخامس  الطابق 

شارع املقاومة اكادير.

- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

000.000.ت   : الشركـــة  رأسمـــال   -

00ت درهم  0.000ت حصة ب  درهم، 

للحصة.

سفيان   : الحيد   : الـتحـيـيــــــــــــــــــر   -

ايت جهدو.

- لقد مم اإليداع القانوني للسجل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

باكادير محت الرقم التفميبي 07272ت 

بتاريخ : 5ت نوفماف ت202 رقم سجلها 

التجاري هو : 7ت595. 
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STE RODANA GLACON
 SARL

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة

أكتوار   27 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

املحؤولية  شركة  مأسيس  مم  ت202 

محدودة بالخصائص التالية : 

 STE RODANA  : االسم 

 .GLACON SARL

 FABRICATION DES الهدف 

 GLACON / IMPORTATION

 EXPORTATION ET

 DISTRIBUTION DE PRODUITS

.ALIMA NTAIRES

00.000ت   : املجموعة  رأسمال 

 مائة الف( درهم. 

التحييف : ردوان بنزير. 

 N°35ت A Z I  : االجتماعي  املقر 

.AIT MELOULL

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  مم 

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية

بتاريخ ت239   رقم  محت   انزكان 

تت نوفماف ت202.

373 P
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شركة فارما�ضي كتان
رأس مالها 00.000ت درهم

رقم 2 عمارة الحعادة 9-2 الحي 
املحمدي اكادير

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مم   ، م  ت202  سبتماف   25 بتاريخ 
لشركة  األسا�ضي  القانون  إحداث 
بالشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

 صائصها كالتالي : 
 PHARMACIE  : التحمية   -

.KETTANE
عمارة   2 رقم   : اإلجتماعي  املقر   -
الحعادة 2-9 الحي املحمدي اكادير. 

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس   -
ألف  إلى  مقحم  درهم  00.000ت 
للحصة  درهم  000ت  فئة  من  حصة 
الواحدة مقحمة كما يلي الحيد عبد 

الصمد كتان 000ت حصة.
عبد  الحيد  عين   : التحييف   -
الصمد كتان محيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.
- الحنة املالية : من فامس يناير إلى 

ت3 د حماف.
لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد   -
بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 
 - 06722ت  رقم  محت  ت202  أكتوار 

السجل التجاري : 59063.
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شركة بيطرو اكسبريس ماروك 
ش.م.م 

بشريك وحيد
برأسمال اجتماعي قدره 

00.000.00ت درهم
الطابق 3 مجزئة اركانة رقم 57 

ايت ملول انزكان
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
صياغة  ممت  ت202  أكتوار  تت 
ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املحؤولية 

ذات الخصائص التالية : 

محطة   : االجتماعي  الغرض 

الوقود. 

 PETRO شركة   : التحمية   

EXPRESS MAROC ش.م.م بشريك 

وحيد.

 03 الطابق   : االجتماعي  املقر   

ملول  ايت   57 رقم  اركانة  مجزئة 

انزكان. 

املدة : حددت في 99 سنة. 

 الرأسمال والحصص االجتماعية :

درهم  00.000ت  في  الرأسمال  حدد 

اجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحم 

موزعة   ، للواحدة  درهم  00ت  بقيمة 

كاألتي :  

* حمدي الفياللي 000ت حصة. 

من  محيفة  الشركة   : التحييف   

وذلك  الفياللي  حمدي  الحيد  طرف 

ملدة غيف محدودة حيث  عود إليه كل 

من التوقيعين البنكي واالجتماعي.

6ت  الفصل  ححب  موزع   : األرااح 

من القانون األسا�ضي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

: رقم  عدد  محت  بانزكان   االبتدائية 

نوفماف  2ت  بتاريخ  ت2/202ت25 

ت202.
مقتطف قصد اإلشهار
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Sté TDG
SARL AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة
 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  مأسيس  مم   ، ت202  أكتوار 

املحدودة  صائصها  املحؤولية  ذات 

كالتالي : 

.Sté TDG SARL AU : التحمية

الهدف االجتماعي :

ت( أشغال البناء املختلفة 

مامراغت  سوال  أيت  حي  بلوك 

أورير أكادير.

املدة : 99 سنة.

درهم.  00.000ت   : الرأسمال   
اجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحمة 
من فئة 00ت درهم للحصة الواحدة، 
مقحمة كالتالي : الحيد سكوتي ححن 

000ت حصة إجتماعية. 
الشركة  بتحييف  :  عهد  التحييف 
غيف  ملدة  ححن  سكوتي  الحيد  إلى 

محددة.
رقم السجل التجاري : 59579.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ تت  نوفماف ت202 محت 

رقم : 9ت072ت.
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 STO GESTION شركة
  MAROC S.A.R.L

ش.م.م
رأسمالها : 00.000.00ت درهم

 املقر االجتماعي : إقامة إكودار شارع 
20 غشت - أكادير -

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة بشريك وحيد

ت. التأسيس : 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
ت202 ، مم  لق نظام  ت2 أكتوار  في 
املحؤولية  ذات  الشركة  مأسيس 

املحدودة وااملميزات التالية : 
محؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 sto gestion شركة   : التحمية 

.maroc
الهدف : تهدف الشركة إلى : 

- تحييف وإنشاء وتشغيل املطاعم 
وغرف  الخفيفة  الوجبات  وحانات 

الشاي والنوادي.
- منظيم االحتفاالت واالستقباالت 

وكذلك أداء أي عملية مموين.
جميع  وتحويق  وايع  شراء   -

املنتجات والحلع والخدمات.
العمليات  جميع  عامة  واصفة    -
املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بهدف الشركة.
إكودار  إقامة   : اإلجتماعي    املقر 

شارع 20 غشت - أكادير -

 التحييف : تعيين الحيد » ستيفان 

احيون« كمحيف للشركة ملدة

الشركة  وستلتزم  محدودة.  غيف   

ستيفان  للحيد  الوحيد  بالتوقيع 

احيون.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مجزء  درهم  00.000ت   : في  الشركة 

على 000ت حصة من فئة 00ت درهم 

الشكل  على  موزعة  الواحد،  للحهم 

التالي : 

00ت   : احيون     ستيفان  الحيد 

حصة ، أي : 0.000ت درهم.

 sto gestion groupe  : شركة 

900 حصة ، أي : 90.000.00 درهم

مدة  حددت   : اإلجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع   .2

بأكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  محت  ت202  نوفماف   08 بتاريخ 

.59535
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TRANS MY WORLD  
  SARL

مـأسـيـس شــركة
 RC : 8235

ت0  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  وضع  مم  ت202  نوفماف 

محدودة  لشركة  الـتأسي�ضي 

املحؤولية محمل الخصائص التالية : 

 TRANS MY«   : الـتـحـميـــــــــــــــة   -

 »WORLD«»SARL

املحؤولية  ذات  شركة   : الشكل   -

املحدودة. 

غيف  األمتعة  نقل   : الـمـوضـــــوع   -

النقل  الغيف/  لصالح  املصحواة 

لصالح  للبضائع  والدولي  الوطني 

البضائع  أنواع  جميع  نقل  الغيف/ 

الحضرية  املناطق  في  واالرساليات 

واين املدن.
- الـمـقر االجـتـماعــي : محل مجاري 
زنقة  الصويديد،  بعمارة   3 رقم 

الححن I شارع الححن II أوالد مايمة.

- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
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00.000ت   : الشركـــة  رأسمـــال   -
درهم  00ت  ب  حصة  000ت  درهم، 

للحصة.
- الـتحـيـيــــــــــــــــــر : الحيد : عبدالرحيم 

لقزيز ويونس العورف.
- لقد مم اإليداع القانوني للسجل 
االبتدائية  املحكة  لدى  التجاري 
بتارودانت محت الرقم التفميبي 2026 
بتاريخ : تت نوفماف ت202 رقم سجلها 

التجاري هو : 8235. 
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 TRANS MER DE شركة
 DAKHLA
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
مأسيس شركة  مم  ت202  أكتوار   27
وحيد  بشريك  املحؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية : 
 TRANS MER DE   : التحمية   

»DAKHLA » SARL A.U
ا تصار الشركة

املقر االجتماعي   :   الزنقة 30 حي 
الشيخ محمد االغظف قرب مدرسة 

يوسف بن ماشفين، طانطان.
درهم  00.000ت   : الرأسمال  
فئة  من  حصة  000ت  على  مقحمة 

00ت دراهم.
الهدف  : 

- نقل املحتخدمين لححاب الغيف،
- نقل البضائع لححاب الغيف، 

لعوي�ضي،  يوسف    : الشركاء  
يوليو   07 بتاريخ  مزداد  مغربي، 

JF50733 989ت، ب. و. ت
مبتدئ من فامس    : املالية    الحنة 
كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.
التحييف  :  تحيف الشركة حاليا من 

طرف : 
غيف  ملدة  لشكر  لعوي�ضي  يوسف 

محددة.
باملحكمة  مم    : التجاري   السجل 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 5ت نوفماف 

ت202 محت رقم 5957.
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STE FIDUCIAIRE TEMSIA

9530ت06732

STE TOUNDOUTE ENGIN
مأسيس شركة دات املحؤولية 

املحدودة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   - ت 
مم  ت202  نوفماف   03 بالتمحية 
ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 
مكمن  والتي  املحدودة  املحؤولية 

مميزاتها فيما يلي :
 STE TOUNDOUTE  : التحمية 

.» ENGIN » S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لححاب  أو  الخاص  لححابها  سواء 
أ رى  دولة  أي  وفي  املغرب  في  الغيف 

فيما يلي
الصناعية املعدات   استئجار 

 او ادوات االالت.
مقر الشركة : يوجد ببلوك 3 رقم 

57 حي الجديد ازرو ايت ملول.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ماريخ مكوينها النهائي.
رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 
الشركة عشرة أالف درهم 00.000ت 
مقحم إلى مئة حصة ذات مائة 00ت 
الواحدة،  للحصة  كقيمة  درهم 
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك ارتي :
 الحيد بومخرست الححين  000ت 

حصة
الحنة املالية : مبتدئ في فامس يناير 

ومنتهي في ت3 د حماف.
الحيد  الشركة  :  حيف  التحييف 
بومخرست الححين ملدة غيف محدودة 
كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  مم   
بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  محت  ت202  نوفماف  2ت  بتاريخ 

.2505
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 STE UNIVERS SOUSS
PRODUCTS

 S.A.R.L
مأسيس الشركة

 - بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
27 أكتوار ت202 مم مأسيس الشركة 

ذات املميزات التالية : 

 STE  «  : االجتماعية  التحمية 

 UNIVERS SOUSS PRODUCTS

.» SARL

مصدير   : االجتماعي  الهدف 

واستيفاد الخضر والفواكه.
62ت، زنقة  : رقم  املقر االجتماعي 
ت،  الرملة  حي  ط  الشيخ،  زاوية 

العيون.

00.000ت   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم مجزأة إلى 000ت حصة من فئة 

00ت درهم للحصة الواحدة.

التحييف : مم تعين الحيد مويحات 

محمود مو�ضى والحيد جواد الشناق 

كمحيفين للشركة ملدة غيف محدودة. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

مم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

ت202  نوفماف   9  : بــتاريخ  بالعيون 

محت رقم 8ت35.

381 P

 STE Z.R.M شركة
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

مأسيس شركة  مم  ت202  أكتوار  3ت 

ذات  املحدودة  املحؤولية  ذات 

املميزات التالية : 

 STE Z.R.M »SARL   : التحمية  

.»A.U

التقدم  حي   : االجتماعي  املقر 

الوطية – طانطان

درهم  00.000ت   : الرأسمال 

فئة  من  حصة  000ت  على  مقحمة 

00ت دراهم.

الهدف  :  أشغال البناء، 

الشركاء : 

- اسماعيل فاكر ، مغربي، مزداد 

رقم  ب.ت.و   ، 975ت/22/05  بتاريخ 

.JFت529ت

مبتدئ من فامس    : املالية    الحنة 

كل  من  د حماف  ت3  في  ومنتهي  يناير 

سنة.

حاليا  الشركة  تحيف    : التحييف  
غيف  ملدة  فاكر  اسماعيل  طرف  من 

محددة.
باملحكمة  مم    : التجاري   السجل 
نوفماف   3 بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

ت202 محت رقم 5935.
382 P

 Société « STE YANPLAY «
 SARL

مأسيس شركــة ذات محؤولية 
محدودة

فامس  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذات  شركة  مأسحت  ت202  نوفماف  
باملواصفات  محدودة  محؤولية 

التالية : 
.YANPLAY : التحمية

 impression,  : املوضوع 
 multimédia, événementiel –

.développement informatique
قصبة  مجمع   : االجتماعي  املقر 

سوس كلم 5 بنحركاو اكادير.
املبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
000ت  إلى  مجزأ  00.000تدرهم  في  
000ت درهم للواحدة  حصة من فئة 
ايت  بلعيد  الحيد   : كالتالي  موزعة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اكناو 
حصة    335  J565793 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  اسلون  فؤاد  الحيد 
 BH59088ت رقم  الوطنية  التعريف 
افضول  يوسف  والحيد  333 حصة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 909تN37 333 حصة.
وكذا  التحييف  أسند   : التحييف   
إلى الحيد بلعيد ايت  البنكي  التوقيع 

اكناو ملدة غيف محدودة. 
مأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة
وقد مم اإليداع القانوني باملحكمة 
نوفماف   05 بتاريخ  بأكـــادير  التجــارية 
ومم  29ت07ت  رقم  محت  ت202 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

محت رقم 5ت595. 
383 P



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23376

شركة

 Sté YAMAPUB

 S.A.R.l
مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة
أكتوار  8ت  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

املحؤولية  شركة  مأسيس  مم  ت202 

محدودة بالخصائص التالية : 

.Sté. yamapub : االتحمية

الطباعة  أعمال  جميع   : الهدف 

واإلشهار.

00.000ت   : املجموعة  رأسمال 

درهم.

املحيف : شهبون ياسين.
زنقة  رقم59ت   : االجتماعي  املقر 

أدرار درب مبارك بواركان أكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  مم 

التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 07022ت  رقم  محت   أكادير 

29 أكتوار ت202.

384 P

شركة أوناط البوراطوار ش.م.م
برأسمال اجتماعي قدره 00.000ت 

درهم

رقم تت محطة 20 غشت حي 

بورحيلة أوالد مايمة مارودانت 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

صياغة  ممت  ت202  أكتوار  2ت 

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية : 

الغرض االجتماعي : 

التجميل  - مصنيع وتحويق مواد   

;منتجات العناية بالجحم ونظافته. 

 O’NAT شركة   : التحمية 

LABORATOIRE ش.م.م

تت ;محطة  : رقم  املقر االجتماعي 

مايمة  أوالد  بورحيلة  حي  غشت   20

مارودانت.

املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجتماعية :

درهم  00.000ت  في  الرأسمال  حدد 

اجتماعية  حصة  000ت  إلى  مقحم 

موزعة   ، للواحدة  درهم  00ت  بقيمة 

كاألتي : 

*اوااها ابراهيم 500 حصة. 

 500 هشام  موالي  *يوسفي 

حصة. 

من  محيفة  الشركة   : التحييف 

وذلك  ابراهيم  اوااها  الحيد  طرف 

ملدة غيف محدودة. أما التوقيع البنكي 

من  كل  موقيع  أن  مشتفك.حيث  فهو 

ويوسفي  ابراهيم  اوااها  الحيدين 

موالي هشام ضروري إللزام الشركة 

في مختلف العمليات البنكية.

 37 الفصل  ححب  موزع   : األرااح 

من القانون األسا�ضي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 االبتدائية بتارودانت محت عدد رقم :

ت2029/202 بتاريخ تت نوفماف ت202.
مقتطف قصد اإلشهار 

385 P

شركة صوجيم
مـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  وضع  مم  ت202.  اكتوار   29

التاسي�ضي لشركة محدودة املحؤولية 

محمل الخصائص التالية : 

• الـتـحـميـــــــــــــــة : شركة.» صوجيم«

املحؤولية  دات  : شركة  الشكل   •

املحدودة بمحاهم واحد.

• الـمـوضـــــوع : 

 * محاح مدقق الححابات

  * أعمال مختلفة

 06 املكتب   : االجـتـماعــي  الـمـقر   •

إدير  أيت  ناعمرة  305ت  رقم  زنقة 

دشيفة إنزكان. 

99 سنة ابتداء   : • مــــــدة الشركــــــة 

من يوم مأسيحها سنة.

00.000ت   : الشركـــة  رأسمـــال   •

من  حصة  000ت  على  مقحم  درهم 

فئة 00ت درهم للحصة.

• الشركاء ومحاهمتهم :

000ت  ححن  وارايم  الحيد  ت   -

حصة. 

نحبة  اقتطاع  يتم   : األراـــــــــــــــــــاح   •

القانوني  لالحتياط  األرااح  من   5  %

سواء  الشركاء  مقرير  ححب  والباقي 

يوزع آو ينقل.

من  الشركة  تحيف   : الـتحـيـيــــــــــــــــــر   •

طرف الحيد وارايم ححن. 

فامس  من   : االجتمـاعيـة  الحنـــة   •

يناير إلى ت3 د حماف

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 

يـوم بإنزكان  اإلبتدائية   املحكمة 

 5ت نوفماف ت202 محت رقم 6ت25.
للخالصة البيان

386 P

شركة » أجونس اموبليير ايت 

اعبال » ش.م.م - ش.و
رأسمالها 50.000,00 درهم

الطابق االر�ضي رقم 53 مجزئة 
الهدى ايت ملول

مأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   –

بايت  ت202  أكتوار   25 بتاريخ 

محمل  شركة  مأسيس  مم  قد  ملول 

الخصائص التالية : 

أجونس  شركة   : التحمية   -

ذات  ش.م.م  اعبال  ايت  اموالييف 

الشريك الوحيد.

وكالة   : االجتماعي  الهدف   -

أشغال  العقاري,  اإلنعاش  عقارية, 

في  والعقارات  البنايات  تحييف  البناء, 

وشراء  وايع  املشتفكة,  امللكية  إطار 

العقارات.

 - املقر االجتماعي : الطابق األر�ضي 
رقم 53 مجزئة الهدى ايت ملول. 

- املدة : 99 سنة.

درهم   :  50.000 املال  الرأس   -

حصة   500 الى  ومقحم  بكامله  حرر 

درهم  00ت  قيمة  من  اجتماعية 

لفائدة الشريك الوحيد الحيد افران 

عبد هللا.

 - التحييف : الحيد افران عبد هللا.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202  نوفماف  5ت  بتاريخ 

8ت25.
للخالصة والبيان : اإلدارة

387 P

شركة BE CONSULT ش.م.م
برأسمال 30.000 درهم 

مقرها االجتماعي : الرقم 2ت الطابق 

الثالث عمارة مامري 85 زنقة 

املدارس انزكان

حل الشركــــة
ت202،  أكتوار  فامس  بتــــاريخ 

 BE « صادق الشريك الوحيد لشركة

CONSULT s.a.r.l « والكائن بمقرها 

االجتماعي بانزكان.

 BE  «  : املحماة  الشركة  حل   -

.» CONSULT s.a.r.l

 MOUTAKIL  : الحيدة  تحمية   -

FATIMA مصفية.

االيداع  مم   : نوني  القا  االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  محت  ت202  نوفماف  فامس  يومه 

ت3/202ت23.

388 P

STE AYADI AL HAYAT
 SARL

مصفية الشركة
IF 3808788ت RC 3853

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 

وضع  مم  ت202  غشت   26 بتاريخ 

االستثنائي  العام  الجمع  محضر 

الخصائص  محمل  والتي  لشركة 

التالية : 

- مصفية الشركة.
مرزوق  محمد  الحيد  تعيين   -

مصفي للشركة. 

بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع   -  

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

محت رقم 759 في 27 سبتماف ت202.

389 P
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 AUTO ECOLE شركة

KOWEIT

SARL

حــــــل محبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 AUTO ECOLE لشركة  االستثنائي 

أكتوار   27 يوم  املنعقد   KOWEIT

ت202 مقرر ما يلي : 

 AUTO لشركة  املحبق  الحل 

مقر  محديد  ومم   ECOLE KOWEIT

دوار   : االجتماعي  املقر  هو  التصفية 

القليعة  جماعة  الكويت  حي  العرب 

ايت املول وعين الحيد ايت ملحاجت 

صالح مصف للشركة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم   

النزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

نوفماف  6ت  يوم   2528 رقم  محت 

ت202.

390 P

STE DIMA DOUZ

SARL AU

سجل مجاري رقم 37ت56

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بمقت�ضى   DIMA DOUZ SARL AU

عقد بتاريخ تت أكتوار ت202 املسجل 

باكادير ما يلي : 

 DIMA للشركة  املبكر  الحل   -

ومصفيتها   DOUZ SARL AU

من   86 للفصل  طبقا  الرضائية 

القانون.

 - تعيين الحيد عبدالكريم انموس 

مصفي للشركة ملدة ثالثة أشهر.  

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  مم 

06939ت  التجارية باكادير محت رقم 

بتاريخ 26 أكتوار ت202.

391 P

 »FIDUCIAIRE CICFC«

.S.A.R.L
رقم 79، إقامة أفراح شارع املقاومة الحي 

الصناعي – اكادير

  DATA & DECISION 
 S.A.R.L.A.U

مصفية و إغالق الشركة
الشريك  قرار  محضر  بمقت�ضى 
ت202/تت/ت0،  بتاريخ  املافم  الوحيد 
املسجل باكادير بتاريخ ت202/تت/02، 
شركة إغالق  و  مصفية   ممت 
DATA & DECISION SARL AU 
درهم  0.000.00ت  الرأسمال  ذات 
والكائن مقرها برقم 75 شارع محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي حي املحيفة 

اكادير.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ الكادير  التجارية   باملحكمة 

ت202/تت/2ت محت رقم 07239ت.
السجل التجاري : رقم 32559. 

392 P

مكتب ححابات ابن عامر

 « ESSAIL IMPORT EXPORT «
ش.م.م

مصفية شركة
التعريف املوحد للمقاولة 

002955003000038
السجل التجاري : 2623

الشريك  قرار  محضر  بموجب 
ت202/تت/08  بتاريخ  الوحيد 
واملسجل بتاريخ ت202/تت/تت محت 
 OR : 955ت تRE : 0009757 و  رقم 
 ESSAIL IMPORT EXPORT لشركة 
درهم  0.000ت  رأسمالها  ش.م.م 
ابخشاش  بدوار   : االجتماعي  مقرها 
أكلو ميزنيت، ثم تعيين الحيد الحايل 
مصفية  عن  كمحؤول  الححن 

الشركة.
بمكتب  القانوني  امللف  إيداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  6ت8  رقم  محت  بتيزنيت 

ت202/تت/2ت.
393 P

  STE GEOSMA

SARL AU

ت - بـمـوجـب محضر قرار الشريك 

مقرر  08/تت/ت202  بـتـاريـخ  الوحيد 

ما يلي :

حل محبق للشركة.

بوطالب  مروان  الحيد  تعيين 

مصفيا للشركة و محديد مقر الشركة 

كمقر للتصفية.

القانوني  اإليداع  مم  وقد   -  2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 2522 رقم  محت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ ت202/تت/5ت.

من اجل النسخة والبيان 

394 P

 STE GEOMETRIC

 CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX DIVERS

SARL

املقر االجتماعي :شقة رقم 07 عمارة 

33 اقامة الحعادة الحي املحمدي 

اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محاهمو  قرر  ثم  ت28/09/202 

الشركة ما يلي :

ت - التصفية النهائيةللشركة.

السجل  على  التشطيب   -  2

التجاري رقم : ت5256.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   -

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم37ت07تبتاريخ  محت  باكادير 

ت202/تت/05.

للخالصة والتذكيف

قبال ححن

395 P

 »FIDUCIAIRE CICFC«

.S.A.R.L
رقم 79، إقامة أفراح شارع املقاومة 

الحي الصناعي – اكادير

 ”ITAMARK“
 S.A.R.L.A.U

مصفية و إغالق الشركة
قرار  محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ  املافم  الوحيد  الشريك 
باكادير  املسجل  ت0/202ت/20، 
مصفية  ممت  ت202/تت/05،  بتاريخ 
 ITAMARK AU شركة  وإغالق 
00.000.00ت  الرأسمال  ذات   SARL
حي  7ت2  برقم  مقرها  والكائن  درهم 

املحمدي اكادير.
اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  الكادير  التجارية  باملحكمة 

ت202/تت/09 محت رقم 85ت07ت.
السجل التجاري : رقم 22685.

396 P

 SOCIETE IFLWANON
SARL AU

حل الشركة
ت0/2ت/ت202  محضر  بمقت�ضى 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
محدودة  شركة   IFLWANON
درهم  0.000ت  رأسمالها  املحؤولية 
األر�ضي  بالطابق  االجتماعي  ومقرها 
افراك˓  طاطا  زنقة   26 رقم  العمارة 

مزنيت˓ مايلي : 
 »IFLWANON  « شركة  مصفية 
شركة محدودة املحؤولية من شريك 

وحيد 
محمد  طيب  الحيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

88883تJE مصفيا للشركة
بالطابق  التصفية  مقر  تعيين 
طاطا  زنقة   26 رقم  العمارة  األر�ضي 

افراك˓ مزنيت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2ت/تت/ت202 محت رقم 7ت8.
397 P
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 STE I CITE

SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة  

وشريك وحيد

رأسمالها : 1.000.000،00 درهــم

مقرها : رقم ZI 96 ماسيال إنزكان

س.مإنزكان : 05ت2ت

الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 

ت202/تت/03  بتاريخ  الوحيد 

مقررمايلي :

الشركة  ححابات  على  املوافقة 

منذ إنشائها،

التصفية القبلية للشركة،

مهامه  ومحديد  املصفي  تعيين 

وصالحيامه،

محديد مقرالتصفية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

ت202/تت/تت محت الرقم 2393.

398 P

 STE MA AGRO EXPORT

SARL

املقر االجتماعي :رقم 29 زنقة فاس 

الحي الصناعي اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محاهمو  قرر  ثم  ت28/09/202 

الشركة ما يلي :

املحبقة  التصفية  و  الحل   - ت 

للشركة.

القصيف  الحيدة  تعيين   -  2

سارةكمصفية للشركة.

كمكان  الشركة  مقر  إمخاد   -  3

للتصفية.

اإليداع  مم  القانوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  محت  باكادير  التجارية  املحكمة 

07205تبتاريخ ت202/تت/0ت.
للخالصة والتذكيف

قبال ححن

399 P

لورد طرونس 
»LORD TRANS«

ش.م.م.ش.و
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الوحيد  الشريك  قرر  ت0/202ت/ت2 

مايلي :
- التصفية املحبقة للشركة

هشام  الطاهرية  الحيد  تعيين   -
مصفيا للشركة.

ادرار،  الافكة، حي  اقامة  - محديد 
أكادير،  مليال،  6ت  شقة   ،82 عمارة 

مقر التصفية
2 - وقد مم اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 07227ت  رقم  محت   بأكادير 

تت /تت/ت202.
للخالصة و البيان

عن املصفي

400 P

 STE LABEL NAVETTE
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة 
رأسمالها 00000ت درهم

مصفية الشركة 
العام  الجمع  مداولة  بمقت�ضى 
ت202،  ماي   25 بتاريخ  االستثنائي 
مقرها  نفيت  لبيل  قرر شركاء شركة 
بدوار الخنافيف أوالد مايمة، مايلي :

مصفية الشركة. 
تعيين مصفي.

بكتابة  مم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ ت76  رقم  محت   بتارودانت 

23 يونيو ت202.
من اجل النسخة و البيان

عن املحيف : الحيد لحرش إسماعيل

401 P

 STE MOUHDI FRERES
SARL

IF 698066ت
RC 25ت

تشطيب الشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
30 سبتماف ت202 وافق الجمع العام 

للشركة على التعديالت التالية :

-تشطيب النهائي على الشركة.

موهدي  محمد  الحيد  -تعيين 

مصفي  موهدي  أحمد  الحيد  و 

الشركة.

بكتابة  مم   : القانوني   االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

محت رقم 820 في 2ت/تت/ت202

402 P

شركة ميركوريو
شركة محدودة املحؤولية بشريك 

واحد

بموجب محضر جمع عام استثنائي 

بتاريخ ت202/تت/ت0 لشركة ميفكوريو 

بشريك  املحؤولية  محدودية  شركة 

واحد، مقرر ما يلي :

حل الشركة ؛

استقالة املحيف ؛

ارسيليو  ميفكوريو  الحيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  07205ت  رقم  محت  ألكادير 

ت202/تت/0ت.
للخالصة والبيان

403 P

مكتـــب ححابــات ســروا ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد الحادس ايت ملــول

الفاكس : 65-22-25-28-05 الهامف : -05-28

25-72-56

 « SUNCHA NEGOCE «
SARL AU

انهاء مصفية الشركة
الجماعي  القرار  بمقت�ضى محضر 

ت202/تت/0ت  يوم  املؤرخ  للشركاء 

 SUNCHA NEGOCE«« لشركة 
 100.000،00 رأسمالها   S.A.R.L AU

الحي   A بلوك  8ت5  رقم  مقرها  درهم 

الصناعي ايت ملول مقرر ما يلي :

املصادقة على عمليات التصفية.

الححابات  جدول  على  املصادقة 

املندرجة فيما بعد مصفية الشركة.

للحيدة  النهائية  التافئة  مخويل 

املحؤولة عن التصفية.

إنهاء مصفية الشركة.

منخرطة  ليحت  الشركة 

للضمان  الوطني  الصندوق  في 

االجتماعي.

بمكتب  مم  القانوني  اإليداع   -

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
رقم  ت202/تت/6ت  في  بإنزكان، 

ت253.

404 P

 STE SOTOF
 SARL

RC N°229

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محضر  وضع  مم  ت0/202ت/22 

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

قفل التصفية للشركة.

أيت  املجيد  عبد  الحيد  تحمية 

األطرش مصفي الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 

بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

رقم  محت  ت202/تت/2ت  يـوم 

ت2030/202.

405 P

 SOMATRIN MINING
SARL AU

شارع مليلية مجزئة 9تت الحي 

الصناعي ماسيال 2، الدشيفة 

الجهادية

انزكان

استثنائي  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202،  اكتوار   29 بتاريخ  مؤرخ 

لشركة  الوحيد  قررالشريك 

سومامرين مينينش .م.م ش ومايلي :

ماريخ  من  ابتداءا  الشركة  حل 

0/30ت/ ت202.

اوممرغت  الححين  الحيد  تعيين 

كمصفي من أجل استكمال اجراءات 

التصفية الودية للشركة 

بالعنوان  التصفية  مقر  محديد 

التالي  :
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الحي  9تت  مجزئة  مليلية  شارع 

الصناعي ماسيال 2،الدشيفة الجهادية 

انزكان 

باملحكمة  القانوني  االيداع  مـم 

عدد2525  محت  انزكان  األبتدائية 

بتاريخ ت202/تت/5ت. 

406 P

 SOLAR SPACE شركة
ش.م.م 

مقرها االجتماعي : قيحارية افاندي 

عي�ضى رقم 20 شارع بئفانزران رقم 

22ت الدشيفة الجهادية 

مصفية الشركة
بتاريخ  مداوالتها  اثر  على 

الجمعية  قررت  ت20/09/202 

 SOLAR لشركة  العادية  غيف  العامة 

وحيد  شريك  دات  ش.م.م   SPACE

باملحكمة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

 22579 االبتدائية بانزكان محت رقم 

مايلي : 

بعد  املصفي  مقرير  اعتماد   -

الفحص

الودية  التصفية  إقفال  إعالن   -

للشركة

- إبراء ذمة املصفي ؛

الصالحيات  املصفي  مخويل 

األ يفة  اإلجراءات  النجاز  الضرورية 

النامجة عن إقفال التصفية الودية .

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ت0/202ت/08 محت رقم 07ت2.

407 P

شركـة سيك 3
ش.م.م 

SIG 3

SARL

الحي الصناعي ماسيال، مجزئة 9تت 

شارع مليلية الدشيفة الجهادية

استثنائي  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر  نوناف20ت2،   02 بتاريخ  مؤرخ 

شركاء شركة سيك 3 ش.م.م مايلي :

ماريخ  من  ابتداء  الشركة  حل 

تت/05/ ت202.

اوممرغت  الححين  الحيد  تعيين 

كمصفي من أجل استكمال اجراءات 

التصفية الودية للشركة 

بالعنوان  التصفية  مقر  محديد 

التالي  :

مجزئة  ماسيال،  الصناعي  الحي 

الجهادية  الدشيفة  مليلية  9تت شارع 

باملحكمة  القانوني  االيداع  مـم 

عدد2526  محت  انزكان  األبتدائية 

بتاريخ ت202/تت/5ت. 

408 P

 SOCIETE ” TRANS SUD SUD
 SARL

املقر االجتماعي : رقم 25ت بلوك 5 

حي العرب شارع عبد هللا ابراهيم 

الطابق الثالث
ايت ملول

بتاريخ  مداوالتها  اثر  على 

الجمعية  قررت  ت0/202ت/2ت 

شركة لشركاء  العادية  غيف  العامة 

 TRANS SUD SUD SARL
25ت  رقم   : االجتماعي  مقرها 

هللا  عبد  شارع  العرب  حي   5 بلوك 
ملول  ايت  الثالث  الطابق  ابراهيم 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 

3625ت  رقم  محت  انزكان  االبتدائية 

مايلي :

ابتداء  مبكرة  بصفة  الشركة  حل 

من ت0/202ت/2ت

في شخص  الشركة  تعيين مصفي 

مصطفى كندوزي و  ليل رضوان

جعل رقم 25ت بلوك 5 حي العرب 

شارع عبد هللا ابراهيم الطابق الثالث 
ايت ملول 

مقر للمراسلة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم 

انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202/تت/5ت  بتاريخ 

.2523

409 P

مكتب الححابات الجزيرة

UNKNOW MYSKILL
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد

رأسمالها : 00.000ت درهم

املقر االجتماعي : شقة 229 عمارة 8 

النصر 3 حي الحالم - أكادير

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

 UNKNOW MYSKILL لشركة 

ت202، قرر  أكتوار   27 بتاريخ  املؤرخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

إبتداءا  للشركة  املحبق  الحل 

وكذلك  ت0/202ت/27   : ماريخه  من 

وضعها رهن التصفية الودية.

تعيين الحيد ابال نورالدين بصفة 

مصف طيلة مدة التصفية.

تعيين : »03 شقة 05 شارع أحمد 

املنصور الذهبي حي الدا لة- أكادير« 

عقود  كل  ولتبليغ  للمراسالت  كمقر 

ووثائق التصفية.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

محت  ت202  نوناف  5ت  بتاريخ  بأكادير 

رقم : 07276ت.

410 P

شركة : شمس ماروك
ش.م.م

الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

02/تت/ت202 قرر محاهمو الشركة 

التجاري  النشاط  موقيف   -  : يلي  ما 

الحيدة  إعفاء   - ثاريخه.  للشركة من 

كمحيفة  مهامها  من  نفيلة  فاطمة 

للشركة. - محديد مقر للتصفية بزنقة 

الخامس  محمد  شارع   – الرياض 

تعيين  بها.  ايت  شتوكة  بيوكرة-   –

كمصفية  نفيلة  فاطمة  الحيدة 

القانوني  اإليداع  مم  للشركة. 

بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 

ت202/تت/5ت محت رقم 07258ت. 

411 P

شركة ريد زون كارس
ش.م.م

الرأسمال : 500.000 درهم
املقر االجتماعي : قحارية صافيم، 
رقم 2ت، املدينة الجديدة، أكادير
السجل التجاري : 25ت5ت أكادير

مفويت حصص
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 
ت202  يونيو  5ت  في  أكادير  املنعقد 

ما يلي :
املصادقة على مفويت ؛

مدرير  الحيد  من  حصة  000ت   -
ادريس إلى الحيدة جواد ليلة ؛

مدرير  الحيد  من  حصة   2000  -
أحمد إلى الحيد اسدايدو نور الدين ؛
اعفيف  الحيد  من  حصة   2000  -

فيصل إلى الحيد الافيني ياسر.
ادريس  مدرير  الحيد  استقالة 

كمحيف للشركة.
تعيين الحيد اسدايدو نور الدين 

كمحيف وحيد للشركة.
للشركة  األسا�ضي  القانون  مالئمة 

وفق شكلها القانوني الجديد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت202  نوفماف   5 في  بأكادير  التجارية 

محت رقم 23ت07ت.
412 P

شركة مكتبة وراقة السو�ضي
ش.م.م

رأسمالها : 2.000.000ت درهم
املقر االجتماعي : رقم 59 شارع 
فرحات حشاد حي القدس اكادير

العام  الجمع  ملحضر  مبعا 
اليوم في  باكادير  املؤرخ   االستثنائي 

3 نوفماف ت202 مقرر ما يلي :
 : االجتماعي  الحصص  مفويت 
قام الحيد بانوس سعيد ببيع جميع 
يمتلكها  التي  االجتماعية  الحصص 
حصة   60.000 والبالغة  الشركة  في 

لفائدة الحيد بوححين الححن.
شركة  من   : الشركة  شكل  تغييف 
شركة  إلى  املحدودة  املحؤولية  ذات 
بشريك  املحدودة  املحؤولية  ذات 

واحد.
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بوححين  الحيد  عين   : التحييف 
الححن محيف وحيد للشركة لفتفة غيف 

محدودة.
محيين القانون األسا�ضي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
باكادير بتاريخ تت نوفماف ت202 محت 

رقم 07225ت.
413 P

شركة شتوكا فري ترانس
ذات محؤولية محدودة للمحاهم 

الوحيد
رأس املال : 00.000ت درهم

مقرها االجتماعي : دوار مكاديرت 
نعبادو الدراركة أكادير

رقم السجل التجاري : 837ت5 
أكادير، التعريف الضريبي : 

39509935
بموجب محضر قرار الجمع العام 
االستثنائي بتاريخ فامس نوفماف ت202 

مم التفاق على ما يلي :
مفويت الحصص االجتماعية على 

الشكل التالي :
000ت حصة للحيد املومني محمد 

الى الحيد الدعداع مصطفى
استقالة الحيد املومني محمد من 

تحييف الشركة.
مصطفى  الدعداع  الحيد  تعيين 
لحنة  للشركة  محيفا جديدا ووحيدا 
اإلمضاء  ومخويله  للتجديد  قابلة 

املنفرد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  مم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
وذلك  25ت07ت  رقم  محت  بأكادير 

بتاريخ 5 نوفماف ت202.
من أجل النسخة والبيان

414 P

 STE ALLIANCE TRANSPORT
& LOGISTIQUE

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
2تأكتوارت202،  في  املؤرخ  االستثناء 
قرر الجمع العام غيف العادي للشركة 
 STE ALLIANCE TRANSPORT
ذات شركة   & LOGISTIQUE

ذات  املحدودة  املحؤولية 

الرأسمال  00.000.00تدرهم. مقرها 

 C/O SECTEUR M LOT N° 743,:

 RUE 813، APPT AU 1er ETAGE N°

CITE EL MASSIRA AGADIR ت0

حيت مقرر ما يلي :

االستثنائي  العام  الجمع  محضر 

قرر الحيد البيدق فؤاد مفويت 500 

في  يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة 
نور  املخلص  الحيد  لفائدة  الشركة 

الدين.

محيين القانون األسا�ضي للشركة. 

بمكتبة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 

09نوناف ت202 محت رقم 80ت07ت.

415 P

STE. ARDE EL KHYRE
S.A.R.L

بلوك أ رقم ت3 مجزئة الزيتون 

ميكيوين أكادير

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى  أ- 

ت03/08/202،  بتاريخ  العادي  الغيف 

بتاريخ  الحصص  مفويت  عقد 

األسا�ضي  والقانون  ت03/08/202 

ت3/09/202ت  بتاريخ  التعديلي 

ممت  ش.ذ.م.م  الخيف  أرض  لشركة 

املصادقة على ما يلي :

ميحا  الحيدة  حصة   83 مفويت 

في رأس  أسماء من مجموع حصصها 

الحيد  إلى  الخيف  أرض  شركة  مال 

حصة   85 و  الكريم  عبد  لعابد 

وادلك  الريس  دوج  الحيدة  إلى 

أصبحت حصص و رأس مال الشركة 

كالتالي :

الحيدة الريس  دوج 250 حصة 

أي 000 25 درهم

 250 الكريم  عبد  لعابد  الحيد 

حصة أي 000 25 درهم

الريس  دوج  الحيدان   عتاف 

املحيفان  الكريم  عبد  ولعابد 

الخيف  أرض  لشركة  الوحيدان 

عقد  ماريخ  من  ابتداء  ش.ذ.م.م. 

التفويت.

اال يداع القانوني : لقد ثم اإليداع 

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

07203ت  رقم  محت  ت202/تت/0ت 

والسجيل التجاري رقم 5529ت.

416 P

STE SAMIFISC

 CABINET COMPTABLE ET

FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI

 ET AMZIL APPT N°0ت AV AL

.MOUKAOUAMA AGADIR

TEL  : 06.82.56.25.تت

FIX  : 05.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE ABDESSLAM CAR
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت26/05/202، مم إقرار ما يلي :

مفويت 500 حصة من الحيد عبد 

ايت  مالك  الحيد  إلى  وشكار  الحالم 

العباس.

ايت  ابراهيم  للحيد  التحييف 

مبارك.

الحالم  عبد  للحيد  التوقيع 

وشكار.

باملحكمة  مم  القانوني  اإليداع   -

بتاريخ  لتارودانت  االبتدائية 

ت202/تت/08 محت رقم 5ت20.

417 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°0ت AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL  : 06.82.56.25.تت

FIX  : 05.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE AR ROUDANA
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت202/تت/02، مم إقرار ما يلي :

الحيد  من  حصة   500 مفويت 

دليمي  الحيدة  إلى  رضوان  لبويهي 

اسماء.

تغييف الشكل القانوني للشركة.

رضوان  لبويهي  الحيد  استقالة 

تعيين  و  كمحؤول  وضيفته  من 

الحيدة دليمي أسماء كمحيفة جديدة 

للشركة 

التوقيع للحيدة دليمي اسماء.

باملحكمة  مم  القانوني  اإليداع   -

التجارية باكادير بتاريخ ت202/تت/0ت 

محت رقم ت0720ت.

418 P

 « BRAHIM IRRIGATION «
 SARL

RC  : 6383

تغييفات قانونية
بمقت�ضى محضر جمع عام بتاريخ 

9ت09/03/20 مم ممت املوافقة على :

هند  الحيدة  حصص  مفويت 

اجتماعية  حصة  000ت  سبيعي 

لفائدة الحيد  الد ادافقيف.

إستقالة الحيدة هند سبيعي من 

منصبها في التحييف

تعيين الحيد  الد ادافقيفكمحيف 

للشركة

لقد مم اإليداع القانوني لدىكتابة 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 : بتاريخ  2ت6ت  رقم  محت  مارودانت 
التجاري  سجلها  رقم  ت202/تت/5ت 

هو :6383 

419 P

 AYANAD TOURS
SARL

ش.م.م

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ مــــــــور  ش.م.م  أيــــــنــــــاد  لشركة 

االستماع  بعد  و  ت202  أكتوار  تت 

وقراءة املحضر، مقرر ما يلي :

من  حصة  000ت  مفويت  مم   - أ 

التي  للشركة  حصة  000ت  أصل 

الى  حنزاز  مصطفى  الحيد  يملكها 

بدلك  ليصبس  حندا،  لححن  الحيد 

شريكا وحيدا للشركة.
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* لححن حندا 000ت حصة
الصالحيات جميع  مفويض   -  ب 
واالمضاءات املتعلقة بالشركة للحيد 

مصطفى حنزاز.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
محت  ت202  نوناف   08 بتاريخ  باكادير 

رقم 66ت07ت .
الخالصة و التذكيف 

420 P

شركة
 ATLAS HORTICOLE

SARL AU
CAPITAL 000.00 00تDHS

 HAY TOUDLI COMMUNE AIT
AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

RC  : 2325ت
االستثنائي  العام  للجمع  وفقا 
وقرار  ت202/تت/ت0  يوم  املنعقد 
 ATLAS لشركة  الوحيد  الشريك 

HORTICOLE مم :
طرف  من  حصة  000ت  مفويت 
للحيدة  الشاوش  نوفل  الحيد 
التوزيع  ليصبس  شيماءملحمدي 

الجديد لرأس مال الشركة كالتالي :
شيماء ملحمدي 000ت حصة

ملحمدي  شيماء  الحيدة  منصيب 
محيفة جديدة للشركة

النظام  من   8 و   6 البندين  تغييف 
الدا لي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بإنزكان يوم ت202/تت/08 

محت الرقم 2326.
421 P

 ATLANTIC MOULES شركة
ش.م.م

برأسمال00.000ت درهم 
مقرها االجتماعي : دائرة أحواز 

ماحشوشت اورير اكادير
مفويـــت الحــــصص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
صادق  باكادير  ت202/ت8/0ت 
شركة  حل  على  الشريكين 
» ATLANTIC MOULES « ذات املقر 

االجتماعي باورير اكادير.

حصة   50  : الحصص  تعييــــن 
 SAUVAIRE ROBERT  : للحيد 
 DRIOUCH  : الحيدة  لفائدة 

.BOUCHRA
تعدييل ومحيين القانون األسا�ضي 

بخصوص الحصص.
محديث النظام األسا�ضي.

االيداع  مم   : نوني  القا  االيداع 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  محت  ت202/تت/0ت  يومه 

93ت07ت.
422 P

 EXPRESS AUTO
  ELECTRICITE

SARL
س ت 9667

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

ت202/تت/0ت قرر مايلي :
- بيع 500 حصة من طرف الحيد 
الى الحيد مصطفى  ابراهيم الجيدي 

ادبواريك.
وتعيين  الشركة  محيف  تغييف   -

مصطفى ادبواريك محيف للشركة.
االسا�ضي  القانون  محيين   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  5ت25  رقم  محت  بانزكان 

ت202/تت/5ت.
423 P

 SOCIETE FLASH FOOD 
 SARL

Cession des parts
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
املنعقد في ت0/202ت/28 ثم بموجبه 
 FLASH « بشركة  تغييفات  احدات 
محؤولية  ذات  شركة   » FOOD

محدودة حيت قرر مايالي :
مملوكة  حصة  000ت  مفويت 
 BENET MUSTAPHA للحيدان 
لحيد  ا  لصالح   ASSIBI HICHAM

.JAMAL MARSSE

 ASSIBI الحيد  استقالة 

 JAMAL الحيد  وتعيين   .HICHAM

ملدة  للشركة  محيفجديد   MARSSE

غيف محددة.

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت202/تت/0ت  في  باكادير  التجارية 

محت رقم 99ت07ت.

424 P

 SOCIETE HERTEX IMPORT
SARL D’A.U

مفويت الحصص اإلجتماعية 
بمقت�ضى الجمع العام غيف العادي 

املنعقد بتاريخ ت202/تت/03 لشركة 

هيفميكس ش.م.م، مقرر مايلي :

مفويت  على  املصادقة  ممت  ت( 

يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة   300

الشركة،  من  رشيد  عنيبة  الحيد 

أتشنات  الحيد  لفائدة  وذلك 

إسماعيل.

2( قبول الحيد أتشنات إسماعيل 

مع  و  الشركة،  في  جديدة  كشريك 

الجديدة  الحصص  هذه  إصدار 

النحو  على  الشركة  رأسمال  يصبس 

التالي :

أتشنات إسماعيل 300 حصة

املجموع 300 حصة 

رشيد  عنيبة  الحيد  إستقالة   )3

أتشنات  الحيد  وتعيين  الشركة،  من 

للشركة  جديدا  محيفا  إسماعيل 

كامل  منحه  مع  محدودة  غيف  لفتفة 

العقود  جميع  موقيع  في  الصالحية 

وكذا الرسوم البنكية.

5( تعديل الفصول6 و7 و5ت من 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم  وقد 

بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202/تت/تت  بتاريخ 
لتجاري  السجل  رقم  .ت2398/202 

ت6ت5ت.

425 P

MINITIR SERVICE
بيع حصص اجتماعية لشركة ذات 

محؤولية محدودة 
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

بايت  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

لشركة  ت202/تت/ت0  بتاريخ  ملول 

املحؤولية  ذات   MINITIR SERVICE

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم و عنوان مقرها االجتماعي رقم 

ايت  الفتس  مجزئة  6ت  رقم  بلوك   5

ملول .مقرر ما يلي  : 

يوسف  للحيد  حصة   200 بيع 

العفيس  الحيد  لصالح  ا رموش 

سوفيان و تحميته شريك وحيد و 
محيف وحيد للشركة ووضع قانون 

املحؤولية  املحدودة  للشركة  أسا�ضي 

التي سينظمها وحده

للمجموعة  القانوني  اإليداع  مم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 2382 رقم  محت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ ت202/تت/5ت.

426 P

 STE MIJK LOGISTIC
ش.م.م

SARL

الجمعية  محضر  بمقت�ضى 

يوم املنعقدة  االستثنائية   العامة 

مقرر  الشركة  بمقر  ت25/02/202 

ما يلي :
رقم   : محمد  مزريل  الحيد   •

باع   :  JM3393ت الوطنية  البطاقة 

من  سهم  أسهمه  500  من   100%

إجمالية  بقيمة  املذكورة(،  الشركة 

قدرها 50.000.00 درهم 

إلى :

 : الححني  هاشم  موالي  الحيد 

بطاقته GM 75385 ليصبس مجموع 

اسهمه 000ت .

للشركة  القانوني  املحيف  •تغييف 

بجعلموالي هاشم الححني محيفا لها.

محويل املقر االجتماعي الى بلوك 5 
رقم 83 مجزئة اكدال ايت ملول .
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• تغييف القانون األسا�ضي للشركة . 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -2مم 

 2365 رقم  محت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ ت202/تت/09

427 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°0ت AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.82.56.25.تت / FIX  :

05.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE NATHALIE CARS
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت05/202/ت3، مم إقرار ما يلي :

الحيد  من  حصة   2550 مفويت 

ادا الحاج  الى الحيدة  املهدي كيكرن 

امنة.

امنة  الحاج  ادا  الحيدة  تعيين 

كمحيفة للشركة.

التوقيع الحيدة ادا الحاج امنة.

باملحكمة  مم  القانوني  اإليداع   -

التجارية باكادير بتاريخ ت202/تت/6ت 

محت رقم 07285ت.

428 P

» JIHA FIDUCIAIRE  «

 N° 05 RUE 3909 HAY EL QODS DCHEIRA

INEZGANE

TEL  :05-28-33-83-20 FAX  : 05-28-83-

56-ت7

Email  : jihafid@hotmail.fr

 NAIT EL «  شركة

« KHALFAOUI TRAVAUX
مع  الشركــــــــة  حصص  مفــــــــويت 

ممديد  و  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

مهام محيف الشركة

ت - بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ 

بإنزكان  واملسجل  ت5/09/202ت  في 

رقم محت  ت7/09/202ت   بتاريخ 

 NAIT«  قرر شركاء شركة CA  : 3922ت

 »EL KHALFAOUI TRAVAUX

محدودة، محؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  في  محدد  االجتماعـي  رأسمالها   
3.500.000 درهم مقحم إلى 35000 
00.00ت  فئة  من  اجتماعية  حصة 
ومقرها  الواحدة  للحصة  درهم 
90 التمحية  االجتماعي موجود برقم 

طريق مارودانت أيت ملول ما يلي : 
وهب  ابراهيم  الخلفاوي  الحيد   -
محمد  الخلفاوي  الحيد  أل يه 
التي  االجتماعية  الحصص  مجموع 
حصة  000ت  ب  واملقدرة  حوزمه  في 

اجتماعية.
الجمع  محضر  بمقت�ضى   -  2
في  املؤرخ  العادي  الغيف  العام 
بانزكان  واملسجل  ت0/202ت/ت2 
رقم  محت  ت0/202ت/26  بتاريخ 
الوحيد  الشريك  قرر   ،:   CA 6000ت 
 NAIT EL KHALFAOUI  « لشركة 
املحؤولية  ذات  شركة   »  TRAVAUX
الوحيد،  للشريك  املحدودة 
في  محدد  االجتماعـي  رأسمالها 
ومقرها  درهم  مبلغ3.500.000،00 
90 التمحية  االجتماعي موجود برقم 

طريق مارودانت أيت ملول ما يلي : 
- زيادة مبلغ 3.000.000 درهم إلى 
إضافة  طريق  عن  الشركة  رأسمال 
من  كنحبة  درهم  800.000.ت  مبلغ 
الفارطة  للحنوات  الحنوية   االرااح 
و 1.200.000،00 درهم من الححاب 
الحيد  الوحيد  للشريك  الحالي 
بذلك  ليفمفع  محمد،  الخلفاوي 
رأسمال الشركة من 3.500.000،00 
إلى6.500.000،00  درهم  درهم 
حصة   30000 إضافة  ممت  واذلك 
درهم   100،00 فئة  من  اجتماعية 
حصة   35000 إلى  الواحدة  للحصة 
الحصص  ليصبس مجموع  اجتماعية 
املكونة لرأسمال الشركة هو 65000 
الشريك  لفائدة  كلها  مكتتبة  حصة 

الوحيد الحيد الخلفاوي محمد.
- استمرار الحيد الخلفاوي محمد 
للشركة  وحيد  كمحيف  منصبه  في 
غيف محددة و بذلك فهو الذي يمثلها 
الواسعة  باال تصاصات  ويتمتع 
الظروف  سائر  في  باسمها  لتصرف 
وثائق  أو  محتندات  أي  مقبل  ال   و 

إال بتوقيعه.

- تعديل القانون األسا�ضي لشركة.
القانونية  الوثائق  وضع  إن 
لدى  الضبط  بكتابة  مم  قد 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 

ت202/تت/05 محت رقم 2335.
اإلمضـــــــــاء :

429 P

املكتب العام للححابات واالستشارات
الرقم 6ت شارع 29 فافاير مالافجت أكادير

الهامف  : 0528323592

شركة » مطعم تفوكت»
شركة ذات محؤولية محدودة

ت( إن الجمع العام املنعقد بتاريخ 
»مطعم  لشركة  ت0/202ت/08 
محؤولية  ذات  شركة  مفوكت« 
 250.000.00 رأسمالها  محدودة 

مقرها االجتماعي املوجود ب  :
سيدي  ساحة  تت  رقم   A عمارة 

محمد املدينة الجديدة أكاد ير.
قرر ما يلي : 

محويل اسهم الشركة.
استقالة محيف

صالحية  و  جديد  محيف  تعيين 
اإلمضاء

باإلجراءات  القيام  صالحية 
القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  مم   )2
بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

ت202/تت/2ت محت عدد 07250ت
مقتطف للنشر و البيان

430 P

C.A CONSEIL
 Siège social  : 97، 1ER ETAGE، AVENUE

 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 855 ت

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

MODIFICATION
 SOCIETE QUALITY SEA 

 PRODUCT
» SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
املنعقد في ت0/202ت/05 ثم بموجبه 
 QUALITY « احدات تغييفات بشركة
ذات  شركة   SEA PRODUCT

محؤولية محدودة . 

حيت قرر مايالي :

مملوكة  حصة  ت57ت  مفويت 

لصالح  ابراهيم  اضياضو  للحيد 

والحيد  هشام  الشاوي  الحيد 

الحريدي محمد ت7ت و 500ت حصة 

لكل منهما على التوالي . 

مملوكة  حصة  ت7ت2  مفويت 

لحيد  ا  لصالح  سميف  سواكي  للحيد 

الشاوي هشام . 

تعيين الحيد سميف سواكي والحيد 

للشركة ملدة  الشاوي محيفين  هشام 

غيف محددة..

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت202/تت/05  في  باكادير  التجارية 

محت رقم ت3ت07ت.

431 P

شركة صوموفيت
شركة ذات محؤولية محدودة 

درهم 3.100.000،00 راس مالها

للعراات  التقني  الفحص  مركز 

شارع  ملول  ايت  مارودانت  طريق 

محمد الخامس-انزكان

العمومية  الجمعية  ملحضر  مبعا 

9ت/05/ت202صادق شركاء  في  مؤرخ 

محدودة  شركة  صوموفيت  شركة 

املحؤولية على ما يلي :

حصة  588ت  مفويت  مأكيد 

عبد  الحيد  من  لكل  اململوكة 

الضاوية  الحيدة  الرضواني،  هللا 

الرضواني،  هند  الحيدة  االدري، 

والحيدة  الرضواني  مونية  الحيدة 

الحيدة  لفائدة  الرضواني،  نرجس 

طاموالرضواني.

لشركة  األسا�ضي  النظام  محيين 

صوموفيت طبقا ملا سبق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  إلنزكان  االبتدائية 

6ت/تت/ت202 محت رقم 2535.
لالستخالص والبيان

املحيف

432 P



23383 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

 « TRENDING FOOD «
 Société à responsabilité limitée

.Au capital de 100 000،00 DH

 Siège social : PRPORIETE

 ITRANE IMM A-M56 HAY

 BOUSSKHENE COMMUNE

 DCHEIRA PROVINCE

INEZGANE AIT MELLOUL

تغييفات
العام  الجمع  محضر  بـمـوجـب   –

بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

ت202/تت/05 مقرر ما يلي :

االجتماعية  الحصص  مفويت   -

على الشكل التالي :

حلود  سعيد  للحيد  330حصة 

لفائدة عادل الغفيفي.

بوزيد  مححن  للحيد  330حصة 

لفائدة عادل الغفيفي.

جديد  أسا�ضي  قانون  -مبني 

ذات  املحؤولية  محدودة  للشركة 

الحصص  لبيع  مبعا  الواحد  الشريك 

أعاله .
الغفيفي  عادل  الحيد  -تعيين 

ملدة  للشركة  وحيدا  محيفا 

غيفمحدودة.

املالي  املنفرد  اإلمضاء  -مخويل 

عادل  الوحيد  للمحيف  واإلداري 

الغفيفي.

القانوني  اإليداع  مم  -وقد 

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

بانزكان  االبتدائية   املحكمة 

ت202/تت/2ت   .2502 رقم  محت 

في  بانزكان  حرر  بتاريخ  وذلك 

ت202/تت/6ت
من اجل النسخة والبيان

433 P

 SOCIETE YOUR CAFÉ
 DISTRIBUTION

 SARL

مفويت الحصص اإلجتماعية

بمقت�ضى الجمع العام غيف العادي 

املنعقد بتاريخ ت202/تت/08 لشركة 

يور كافي د حتفيبيحيون مقرر مايلي :

مفويت500  على  املصادقة  ممت 

أصل000ت  من  اجتماعية  حصة 

الحاخي  الحيد  يمتلكها  التي  حصة 

وذلك  الشركة،  من  الحكيم  عبد 

لفائدة الحيد ححن لحموري 

تعديل الصيغة القانونية للشركة 

الواحد  للشريك  مجهولة  شركة  من 

املحؤوليات  ذات  مجهولة  شركة  إلى 

املحدودة.

لحموري  ححن  الحيد  قبول 

كشريك جديد في الشركة مع إصدار 

يصبس  الجديدة  الحصص  هذه 
رأسمال الشركة على النحو التالي

 500 لحموري  ححن  الحيد 

حصة

 500 الحيد الحاخي عبد الحكيم 

حصة

املجموع 000ت حصة

التحييف لللحيدين ححن لحموري 

غيف  لفتفة  الحكيم  عبد  الحاخي  و 

موقيع  صالحية  منحهما  مع  محدودة 

مشركة للعقود وكذا الرسوم البنكية

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

محت  ت202/تت/2ت  بتاريخ  بإنزكان 
السجل  رقم  ت2507/202  عدد 

لتجاري22939

434 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL  : 065009989ت

YAHYA SURVEILLANCE
االستثنائي  العام  الجمع  اطار  في 

  YAHYA SURVEILLANCE لشركة 
قرر  ت28/09/202  بتاريخ  املنعقد 

األعضاء وااإلجماع التغييفات التالية:

محمد  الواميقي  الحيد  قرر   -

 50  % أسهمه  نصف  وايع  مفويت 

من مجموع أسهمه بالشركة للحيدة 

عنها  النائب  الواميقي  الزهراء  فاطمة 

شركة  الى  سعيد  الواميقي  الحيد 

 YAHYA SURVEILLANCE SARL

- تغييف اسم الشركة من شركة   A.U

.FOLLA IMMOBILIER SARL

-محويل مقر الشركة من بلوك 06 

رقم 52 حي ازرو ايت ملول الى مجزئة 

ايت  ممزارت  حي   23 رقم  الشوري 

ملول 

-تغييف النشاط االجتماعي للشركة.

-محيين القانون االسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  /ت202محت  تت   /  03 بتاريخ 

2325
للخالصة والبيان

املحيف

435 P

 STE PARIDOR

 AMEUBLEMENT

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE 000.00 00ت

DHS

 SIEGE SOCIAL  : N° 06 BIS، RUE

 MOULAY YOSSEF AV HASSAN

II TANTAN

IF  :5233352ت

RC  :253ت

ICE  : 008ت623520000ت

تعديالت قانونية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

قرر  بطانطان.  ت8/06/202ت، 

الشركاء مايلي :

رفع راسمال الشركة من 00.000ت 

درهم الى 600.000 درهم 

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

تعيين املحيفالقانوني

بكـتابة  مـم   : الـقانـونـي  اإليـداع   )2

االبتدائية  باملحكمة  الضـبط 

ت202/تت/تت  بتاريخ  بطانطان 

بـتاريخ محـت رقـم ت255/202

436 P

 STE TERQUI SUD TRAVAUX
SARL AU

RC N°5867
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
محضر  وضع  مم  ت0/202ت/29 
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :
من  الشركة  املال  راس  رفع  مم 
00.000ت درهم الى 500.000 درهم.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 
يـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

ت202/تت/05 محت رقم 2003.
437 P

املكتب العام للححابات واالستشارات

الرقم 6ت شارع 29 فافاير مالافجت أكادير

الهامف  : 0528323592

STE ZOUGHI LOGISTIC
شركة ذات محؤولية محدودة
رأسمالها 100.000،00 درهم .

مقرها اإلجتماعي : الحعادة نزاهة 
5ـ66 عمارة 50 ممزارت أيت ملول

ت( إن الجمع العام املنعقد بتاريخ 
ت27/09/202 للشركة قرر ما يلي : 

زيادة رأسمال الشركة.
باإلجراءات  القيام  صالحية 

القانونية.
2( مم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  محت  ت0/202ت/2ت  بتاريخ 

59ت2
مقتطف للنشر و البيان

438 P

 STE OLDB MATERIAUX
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 13.500.000،00 درهــم
مقرها : طريق مراكش – مركز أوالد 

برحيل - مارودانت
س.ت : 2079

الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 
ت202/ت8/0ت،  بتاريخ  الوحيد 
فاطمة  أبوزيد  الحيدة  تعيين  مقرر 
الشركة  ححابات  مدققة  الزهراء، 
بعد  منتهي  ثالث سنوات،  ملدة  وذلك 
ححابات  في  سيبث  الذي  الجمع 

الحنة املنتهية في 2/2022ت/ت3.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

ت202/تت/5ت محت رقم2037 .
439 P

مكتب التحييف، االعالميات واملحاسبة« 
كاجيحكو

 IKHWANE IZOUGANE
لشركاء  العام  الجمع  بمقت�ضى 
 »IKHWANE IZOUGANE « الشركة
0/22ت/ت202  يوم  املنعقد  ش.م.م 
قرر  درهم   100.000،00 رأسمالها 

الشركاء ما يلي : 
ت(استقالة الحيد احمد ازكان من 
علي  ازكان  علي  الحيد  وتعيين  مهامه 

كمحيف جديد للشركة
ازكان  احمد  الحيد  2(استقالة 
نشاط  عن  كمحؤول  مهامه  من 
جاكوم  محمد  الحيد  وتعيين  النقل 

كمحؤول جديد عن نشاط النقل.
من  االجتماعي  املقر  محويل   )3
افني  سيدي  الر اء  ايت  امنين  مركز 

الى رقم 72 مجزئة ارجدال ميزنيت.
األسا�ضي  القانون  5(محيين 

للشركة.
بمكتب  القانوني  امللف  إيداع  مم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  8ت8  عدد  محت  بتيزنيت 

ت202/تت/2ت.
440 P

شركة  كونسيلتين سيرفيس برو
 ش.م.م

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
الوحيد  املحاهم  قرر  ت0/202ت/5ت 

للشركة  ما يلي  :
إلى  االجتماعي  املقر  محويل 
العنوان التالي مكتب رقم تت الطابق 
3 - عمارة 65 - شارع القا�ضي عياض 
اإليداع  مم  اكادير.   – امحرنات 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  محت  ت202/تت/5ت  بتاريخ 

07257ت.
441 P

Sté COGAM
Sarl

رأس مالها 000.000.00.ت درهم
بمقت�ضى الجمع العام غيف العادي 

مؤرخ بتاريخ ت0/202ت/8ت :
 STE COGAM SARL لشركة 

مقرر ما يلي  :
ت- تغييف املقر األسا�ضي للشركة إلى 

العنوان التالي : مكتب 
عمارة  الثالث  9،الطابق  رقم 
صفوة شارع الححن األول حي املحيفة 

الدا لة اكادير.
2- محرير الربع الثاني ¼  ربع( من 

رأس املال املتبقي غيف
املحدد 250.000.00 درهم.

األسا�ضي  القانون  3-محيين 
للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

رقم  محت  م  ت202/تت/0ت 
07207ت.

442 P

 SOCIETE IME-TECH
SARL

 Société à responsabilité limitée،
 au capital social de 90 000،00

dirhams
 Siège Social : N° 5 IMM 7 AV
 JAMAL ABDENACER CITE EL

 MASSIRA
AGADIR

Transfert du siège
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
ثم  والدي  ت0/202ت/27  املنعقد 
بشركة  تغييفات  احدات  بموجبه 
محؤولية  ذات  شركة   IME-TECH
90.000.00 حيت  محدودة رأسمالها 

امفق على مايالي :
رقم  إلى  االجتماعي  املقر  محويل 

ت7ت حي النحيم الدراركة اكادير
محبين القانون األسا�ضي. 

باملحكمة  القانوني  يذاع  اال  ثم 
ت202/تت/6ت  في  باكادير  التجارية 

محت رقم 07295ت.
443 P

 LASFA MATERIAUX

  CONSTRUCTION
شركة دات املحؤولية املحدودة دات 

شريك واحيد 
رأسماها : 3000000.00 درهم

مقرها االجتماعي : مقاطع شارع 

فرحة حشاد و شارع وجدة الحي 

الصناعي ماسيال الدشيفة الجهادية 

محضر الجمعية العام الغيف العادي

الغيف  العام  الجمع  بمقت�ضى 
العادي املؤرخ في 25 يونيو ت202 قرر 

محاهموا الشركة ما يلي  :

من  االجتماعي  املقر  محويل  -ت 

شارع  و  حشاد  فرحة  شارع  مقاطع 

وجدة الحي الصناعي ماسيال الدشيفة 

مليال   : العنوان الجديد   الى  الجهادية 

التمديد SR05 مليال مكوين أكادير 

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

محت  ت25/06/202  بتاريخ  بانزكان 
رقم 2325

444 P

MKL ENERGY
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

سبتماف   06 في  املؤرخ  االستثناء 

سبتماف   29 في  املسجل  ت202، 

العادي  العام غيف  الجمع  ت202،قرر 

شركة   MKL ENERGY للشركة 

ذات  املحدودة  املحؤولية  ذات 

الرأسمال  00.000.00ت درهم مقرها 
أيت  الصناعية  التجزئة   237 رقم   :

ملول حيت مقرر ما يلي :
محضر الجمع العام االستثنائيقرر 

محويل مقر الشركة الى العنوان االتي 
أيت  الصناعية  التجزئة   237 رقم 

ملول. 
تعديل الفصل الرابع من القانون 

األسا�ضي للشركة.

بمكتبة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  أكادير  التجارية  املحكمة 

2ت  نوناف ت202 محت رقم 07238ت.

445 P

VETCO
الجمع  محضر  بمقت�ضى 

في  املؤرخ  االستثناء  العام 

في املسجل   06سبتمافت202، 

الجمع  قرر  ت202،  سبتماف   29

 VETCO للشركة  العادي  غيف  العام 

املحدودةذات  املحؤولية  ذات  شركة 

درهم  الرأسمال  5.000.000.00 

بومالك الجماعة  مين  :دوار  مقرها 

الكيلومتف3  الصفاء  وادي  القروية 
مقرر  حيت  بيوݣرى  اكادير-  طريق 

ما  يلي :
محضر الجمع العام االستثنائيقرر 

العنوان  الى  الشركة  مقر  محويل 

الجماعة  بومالك  مين  االميدوار 

 3 الكيلومتف  الصفاء  وادي  القروية 

طريق اكادير- بيوݣرى. 
تعديل الفصل الرابع من القانون 

األسا�ضي للشركة.

بمكتبة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 

تتنوناف ت202 محت رقم 2386.

446 P

شركة شمال أفريقيا للصناعة 

واملواد  
 STE NORD AFRICAIN 

 D’INDUSTRIE ET MATERIAUX -

 N.A.F.R.I.M

» S.A.R.L

شركة ذات محؤولية محدودة
رأسمالها 10.000.000،00 درهم

شارع الحزام الكبيف محج ليصوج 
رقم 08 عين الحبع-الدارالبيضاء

العادي  غيف  العام  الجمع   الل 

ممت  5ت/2020/02،  يوم  املنعقد 

املصادقة على ما يلي :

إنشاء فرع للشركة بالعنوان التالي 

الحكينة  مجزئة   5 و   2،1 النحمة   :

دائرة كليز مراكش.

تعيين الحيد الناجح احمد مكلفا 

الوحيد  املحيف  الفرع بصفته  بتحييف 

للشركة .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

5ت/0ت/ت202 محت رقم 0ت7967. 

لالستخالص والبيان

املحيف

447 P

 «WAMDACON « شركة
شركة ذات محؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000،00 درهم

كراج رقم ت مجزئة بوكيدو رقم 23ت 

محيطة مارودانت

سجل التجاري رقم 7865

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى  ت. 

قد  بتارودانت  ت202  اكتوار  5ت  يوم 

مقرر ما يلي :

نشاط  إضافة  الشركاء  قرر 

املائية  والزراعة  العقارات  »مطوير 

والري بالتنقيط« كهدف من اهداف 

الشركة. واناء على ذلك، مقرر تعديل 

على  األسا�ضي  النظام  من   2 املادة 

النحو التالي :

املادة 2 : االهداف :

القيام  هو  الشركة  من  الغرض 

عن  باألصالة  التالية  بالعمليات 
ا رى  أطراف  عن  واالنيابة  نفحها 

سواء في املغرب أو في الخارج :

املائية والزراعية  العقارات  مطوير 

والري بالتنقيط ؛

 / بالتنقيط  الري  ملحقات  بيع 

األلواح الشمحية ؛

بالتنقيط  الري  نظام  مركيب 

واأللواح الشمحية.

شق آبار الري.

بقية املقال لم يتغيف .

على  بناًء  الشركاء،  مجموعة  قرر 

إلى  االستماع  وبعد  اإلدارة  اقتفاح 

قراءة مقريرها، نقل

من  للشركة  املسجل  املكتب 

القصبة  مجزئة  إلى  الحابق  عنوانها 
هذا  بعد  طاطا  بمدينة   25 رقم 

من   5 املادة  تعديل  مقرر  القرار، 

النظام األسا�ضي والتي سيتم صياغتها 

على النحو التالي :

املادة 5 : املقر يقع املكتب املسجل 

بمدينة   25 رقم  القصبة  مجزئة   : في 

طاط.

 بقية املقال لم يتغيف.

بكتابة  القانوني  اإليداع  -مم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

اكتوارت202   25 بتاريخ  بتارودانت 

محت رقم 972ت6 / 77ت202.
مقتطف من أجل اإلشهار

448 P

 BUSINESS SUD

CONSULTING
ش.م.م

موسيع في نشاط الشركة
العام  الجمع  مداوالت  بمقت�ضى 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

2ت/تت/ت202  بتاريخ  للشركة 

 BUSINESS شركة  شركاء  قرر 

رأسمالها   SUD CONSLTING

00.000.00ت درهم ما يلي : 

زيادة نشاط االستشارات الجبائية 

والقانونية للنشاط األسا�ضي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  انزكان  بمدينة  االبتدائية 

 ،2536 رقم  محت  ت202/تت/6ت 

السجل التجاري رقم 7ت202. 

449 P

 STE CASOPE
SARL

RC N°7053

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محضر  وضع  مم  ت0/202ت/26 

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

البضائع  نقل   : النشاط  اضافة 

لفائدة الغيف .

لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 

يـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

ت202/تت/05 محت رقم 2005.

450 P

 MAMMA’S HOUSE « شركة

»TRADING

ش.م.م 

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

ت0/202ت/22  في  املؤرخ  االستثنائي 

مم وضع التغييفات التالية : 

للشركة  االجتماعي  املقر  تغييف   -

9ت بلوك  للعنوان التالي : مكتب رقم 

ياسمين  إقامة  الثالث  الطابق  ت  ب 

حي الصناعي أكادير.

عن  االجتماعي  النشاط  موسيع   -

طريق إضافة النشاط التالي : »مركز 

االمصاالت« كنشاط رئي�ضي للشركة.  

- املوافقة على القوانين الجديدة.

السجل  في  التقيد  مم   : التقييد 

بأكادير  التجارية  للمحكمة  التجاري 

عدد  محت  ت202/تت/0ت  بتاريخ 

07200ت.

451 P

SOCIETE ORIGINAL PARA

 N°2 RDC IMM TINMEL PLACE

L’OUA V.N AGADIR

الشريك  قرار  محضر  بمقت�ضى   -

بارا  أوريجينال  لشرك  حيد  الو 

ت0/202ت/5ت  بتاريخ  ش.ذ.م.م.ش.و 

ممت املصادقة على ما يلي : 

لنشاطات  أنشطة جديدة  إضافة 

الشركة و متمثل في :

العطور.

مركز التجميل.

الحور  التحييف  و  تحيف  إنشاء 

لجميع األصول التجارية . 

اإليداع القانوني :

املحكمة  لدى  اإليداع  ثم  لقد 

التجارية باكادير بتاريخ ت202/تت/2ت 

محت رقم 07250ت والسجل التجاري 

محت رقم 57ت5ت.

452 P

مكتـــب ححابــات ســروا ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد الحادس ايت ملــول

الفاكس : 05-28-25-22-65

 الهامف : 05-28-25-72-56

 « Y&Y CONSULT «
SARL

الغيف  العام  الجمع  بمقتضـى 

ت0/202ت/28،  في  املؤرخ  العادي 

 Y&Y CONSULT  « SARL « لشركة 

مقرر ما يلي : 

بزيادة  االجتماعي  الهدف  موسيع 

نشاط بما يلي :

الفواكه  ومصدير  استيفاد 

والخضروات.

موطين الشركات.

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  -مم 

ت202/تت/تت  في  بأكادير،  التجارية 

محت رقم 07220ت

453 P

 STE ACIERS INDUSTRIELLE

SUD MAROC
الصفة القانونية : ---

SARL. ---Forme juridique

.AU CAPITAL  : 100.000،00 DH

 Siège Social  : N° A 30

ZONE 0ت er ETAGE RUEت 

INDUSTRIELLE-AIT MELLOUL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مم  ت202/تت/08   : بتاريخ  املؤرخ 

اعالن عن :

بلحيف  الحيد  الشريك  وفاة 

الورثة  الى  حصته  ومحويل  الححين 

بتاريخ  وفريضة  إراثة  رسم  ححب 

ت8/09/202ت.

تعديل الشكل القانوني من شركة 

الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 

الشكل  إلى   )SARL-A.U  الواحد

ذات  للشركة  الجديد  القانوني 

.(SARL  املحؤولية املحدودة

 : للشركة  جديد  محيف  تعيين 

غيف  ملدة  نعيمة  موتشو  الحيدة 

محدودة.
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- منس صالحية التوقيع االجتماعية 

بشكل احادي للحيدة موتشو نعيمة 

ملدة غيف محدودة.

البنكي  التوقيع  صالحية  منس   -

بشكل احادي للحيدة موتشو نعيمة 

ملدة غيف محدودة.
القانون  منظيم  وإعادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202/تت/6ت  بتاريخ 

 .2535

454 P

 STE ACIERS INDUSTRIELLE

 SUD
SNC  : الصفة القانونية

AU CAPITAL  : 100.000،00  DH   

 Siège Social  : N° A 30 ZONE

INDUSTRIELLE - AIT MELLOUL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مم  ت202/تت/08   : بتاريخ  املؤرخ 

اعالن عن :

بلحيف  الحيد  الشريك  وفاة 

الورثة  الى  حصته  ومحويل  الححين 

بتاريخ  وفريضة  إراثة  رسم  ححب 

ت8/09/202ت.

 : للشركة  جديد  محيف  تعين 

غيف  ملدة  نعيمة  موتشو  الحيدة 

محدود.

- منس صالحية التوقيع االجتماعية 

بشكل احادي للحيدة موتشو نعيمة 

ملدة غيف محدود.

البنكي  التوقيع  صالحية  منس   -

بشكل احادي للحيدة موتشو نعيمة 

ملدة غيف محدود.
القانون  منظيم  وإعادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202/تت/6ت  بتاريخ 

.2533

455 P

 CAFE RESTAURANT 
 AL WAHA ISSEN

 SARL
RC N°2857

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
محضر  وضع  مم  ت0/202ت/05 
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :
وفاة الحيد الصغيف أحمد و مفريق 

االسهم بين الشركاء الجدد .
إضافة شركاء جدد . 

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
30.000 درهم الى 30.200 درهم .

تغييف في القانون األسا�ضي .
لدى  القانوني  اإليداع  مم  لقد 
يـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

ت202/تت/ت0محتفقم 992ت.
456 P

STE ENERGIE DES DECHET
 SNC.--- : الصفة القانونية

---Forme juridique
.AU CAPITAL  : 100.000،00 DH

 Siège Social  : N° A 30 تer
 ETAGE APPT N° 02 RUE 0ت
 ZONE INDUSTRIELLE-AIT

MELLOUL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مم  ت202/تت/08   : بتاريخ  املؤرخ 

اعالن عن :
بلحيف  الحيد  الشريك  وفاة 
الورثة  الى  حصته  ومحويل  الححين 
بتاريخ  وفريضة  إراثة  رسم  ححب 

ت8/09/202ت.
الحيد  للمحيف  مفويض  مجديد 
غيف  ملدة  ابراهيم  ادري�ضي  سعدي 

محدود.
- منس صالحية التوقيع االجتماعية 
بشكل احادي الحيد سعدي ادري�ضي 

ابراهيم ملدة غيف محدود.
البنكي  التوقيع  صالحية  منس   -
ادري�ضي  سعدي  للحيد  بين  املشتفك 
ابراهيم والحيدة موتشو نعيمة ملدة 

غيف محدود.

القانون  منظيم  وإعادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة

بكتابة  القانوني  االيداع  مم 

بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  محت  ت202/تت/6ت  بتاريخ 

 . 2532

457 P

STE DREAM TYRE
SARL AU

رأسمالها : 000.000.ت درهم

املقر االجتماعي :  رقم 6ت حي كاستور 

عين الحبع الدار البيضاء

مأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مأسيس  مم  ت202،   6ت أغحطس 

من  املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد والتي متميز بما يلي :

.STE DRAM TYRE : التحمية

موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخارج :

بيع العجالت بالتقحيط والجملة.

استيفاد ومصدير العجالت.

حي  6ت  رقم   : االجتماعي  املقر 

كاستور عين الحبع الدار البيضاء.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ماريخ مأسيحها النهائي 

ممديدها  أو  فسخها  حالة  في  عدا  ما 

القوانين  عليه  منص  ما  ححب 

األساسية.

000.000.ت  في  : محدد  الرأسمال 

حصة  0.000ت  إلى  مقحمة  درهم 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد طاهر اكرومة.

فامس  من  املالية  الحنة  مبتدئ 

د حماف  ت3  في  ومنتهي  ت202  يناير 

ت202 من كل سنة.

وقد مم تسجيل الشركة باملحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

7 أكتوار ت202، محت رقم ت865ت5.

458 P

STE LA NOUVELLE CRECHE
SARL AU

راسمالها : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : شقة بالطابق 

األر�ضي مجزئة عين الحياة ت رقم ت7 
الصخيفات

مأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فامس 
شركة  مأسيس  مم   ،2020 أكتوار 
شريك  من  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد والتي متميز بما يلي :
 LA شركة   : االجتماعية  التحمية 

 .NOUVELLE CRECHE
موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخارج :
حضانة لألطفال.

بالطابق  شقة   : االجتماعي  املقر 
ت7  ت رقم  األر�ضي مجزئة عين الحياة 

الصخيفات.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من ماريخ مأسيحها النهائي 
ممديدها  أو  فسخها  حالة  في  عدا  ما 
القوانين  عليه  منص  ما  ححب 

االساسية.
00.000ت  في  محدد   : الرأسمال 
درهم مقحمة إلى 000ت حصة بقيمة 

00ت درهم للحصة.
التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيدة نورى الشرايدي.
مبتدئ الحنة املالية في فامس يناير 
ت202  د حماف  ت3  في  ومنتهي  ت202 
من كل سنة وقد مم تسجيل الشركة 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

2ت ماي ت202، محت رقم 33033ت.
459 P

STE ERRACHIDI IAMAR
SARL AU

رأسمالها : 00.000ت درهم
املقر االجتماعي : دوار لحجر عين 

الروز الصخيفات ممارة
مأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  مأسيس  مم  ت202،  8 نوفماف 
شريك  من  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وحيد والتي متميز بما يلي :
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 STE التحمية االجتماعية : شركة

.ERRACHIDI IAMAR

موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخارج :

منعش عقاري.

املقر االجتماعي : دوار لحجر عين 

الروز الصخيفات ممارة.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

مأسيحها  ماريخ  من  ابتداء  سنة   99

فسخها  حالة  في  عدا  ما  النهخائي 

عليه  منص  ما  ححب  ممديدها  أو 

القوانين األساسية.

00.000ت  في  محدد   : الرأسمال 

درهم مقحما إلى 000ت حصة بقيمة 

00ت درهم للحصة.

التحييف : تحيف الشركة من طرف 

الحيد عبد الصمد الراشيدي.

فامس  من  املالية  الحنة  مبتدئ 

د حماف  ت3  في  ومنتهي  ت202  يناير 

ت202 من كل سنة.

وقد مم تسجيل الشركة باملحكمة 

نوفماف  7ت  بتاريخ  بتمارة  التجارية 

ت202، محت رقم 35733ت.

460 P

 SSTE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 028.52.83.52

FAX : 028.52.79.82

 STE TSDS
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : رقم 50 الطابق 
االول قيحارية سوق الحالم الحوق 

الدا ل أوالد مايمة عمالة مارودانت

ماسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي موقع بمدينة 

ت202،  نوناف  تت  بتاريخ  ميمة  اوالد 

يوم  مارودانت  بمدينة  ومسجل 
القانون  وضع  مم  ت202،  نوناف  2ت 

محوؤلية  ذات  لشركة  االسا�ضي 

محدودة متميز بالخاصيات االمية :

شركة   : االجتماعية  التحمية 

.TSDS SARL

نجم  جابر  الحيدين   : الشركاء 

الدين واملناني رشيد.

في  مقاول   : االجتماعي  الغرض 

مختلف االشغال والخدمات.

أشغال البحتنة.

أشغال املاء الصالح للشرب.

االستيفاد ومصدير.

التجارة بصفة عامة.

50 الطابق  : رقم  املقر االجتماعي 
االول قيحارية سوق الحالم، الحوق 

الدا لـ أوالد مايمة عمالة مارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التاسيس النهائي 

للشركة.

مبلغ  في  راسمال  حدد   : راسمال 

000ت  الى  مقحم  درهم  00.000ت 

00ت درهم  حصة اجتماعية من فئة 

وموزع على الشركاء االتي :

 500  ... الدين  نجم  جابر  الحيد 

حصة اجتماعية.

الحيد املناني رشيد ... 500 حصة 

اجتماعية.

حصة  000ت   ..... املجموع 

اجتماعية.

نجم  جابر  الحيد  عين   : التحييف 

وذلك  للشركة  وحيد  كمحيف  الدين 

ملدة 3 سنوات.

الحنة االجتماعية : مبتدأ في فامس 

يناير ومنتهي في ت3 د حماف، واستثناء 

االولى  االجتماعية  الحنة  مبتدأ  ا 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.

االرااح : بعد  صم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  االسا�ضي،  القانون 

راس  في  حصصهم  نحبة  الشركاء 

املال االجتماعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتارودانت يوم 5ت نوناف ت202، محت 

رقم 2033.
ملخص من أجل النشر

461 P

 SSTE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 028.52.83.52

FAX : 028.52.79.82

 STE  AGRICOLE J.T
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : دوار حنصالة، 

الجماعة التفابية أحمر الكاللشة 

اقليم مارودانت

ماسيس شركة
موقع  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الكاللشة   احمر  التفابية  بالجماعة 

ومسجل  ت202،  أكتوار   22 بتاريخ 

أكتوار    23 يوم  مارودانت  بمدينة 

االسا�ضي  القانون  وضع  مم  ت202، 

محدودة  محوؤلية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد  متميز بالخاصيات 

االمية:

شركة   : االجتماعية  التحمية 

AGRICOLE J.T  SARL. AU

الشركاء : الحيد موماي جامع.

استغالل   : االجتماعي  الغرض 

الفالحية، مصدير  الضيعات  وتحييف 

وموزيع جميع املنتوجات الفالحية.

الفالحة بصفة عامة.

حنصالة  :دوار  االجتماعي  املقر 

الكاللشة  احمر  التفابية  الجماعة 

اقليم  مارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التاسيس النهائي 

للشركة.
مبلغ  في  راسمال  حدد   : راسمال 

000ت  الى  مقحم  درهم  00.000ت 

00ت درهم  حصة اجتماعية من فئة 

وموزع على الشركاء االتي :

000ت   .... جامع  موماي  الحيد 

جصة اجتماعية.

حصة  000ت   ..... املجموع 

اجتماعية.

التحييف : عين الحيد موماي جامع  

وحيد للشركة وذلك ملدة 3 سنوات.

في  مبتدئ   : االجتماعية  الحنة 
د حماف،  ت3  في  ومنتهي  يناير  فامس 
االجتماعية  الحنة  مبتدئ  واستثناءا 
الشركة  تسجيل  يوم  من  االولى 

بالسجل التجاري.
االرااح : بعد  صم كافة التكاليف 
في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على  الباقي  يوزع  االسا�ضي،  القانون 
راس  في  حصصهم  نحبة  الشركاء 

املال االجتماعي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  مم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ت202،   أكتوار   25 يوم  بتارودانت 

محت رقم 975ت.
ملخص من أجل النشر

462 P

شركة الدراسات مهى فيحك

ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC

SARL 

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 0528.52.83.52

FAX : 0528.52.79.82

شركة أسواق البراق 
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شارع عبد الكريم الخطابي مجزئة 
كمال الدين أوالد مايمة عمالة 

مارودانت
 الفسخ املبكر

بمقت�ضى محضر مداوالت الجمع 
أسواق  لشركة  اإلستثنائي  العام 
الوحيد  الشريك  ذات  الافاق ش.م.م 
قرر  ت202  أكتوار   28 يوم  املنعقد 
املبكر  الفسخ  الوحيد  الشريك 
الحيد  الشريك  وتعيين  للشركة 
للبطاقة الوطنية  هاليل كمال حامل 
بزنقة  والحاكن   JC576ت5ت رقم 
حي  5ت،  رقم  جلون  بن  املجيد  عبد 
الكر�ضي، أوالد مايمة، كمصفي وذلك 
القانون  من   22 الفصل  ملقتضيات 

األسا�ضي للشركة املعنية باألمر .
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ت202  نوفماف  0ت  يوم  بتارودانت 

محت رقم ت202.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيحك
ش.م.م

463 P
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شركة الدراسات مهى فيحك

ش.م.م

 SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 0528.52.83.52

FAX : 0528.52.79.82

LAHOUIJ TRANS

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

دوار أوالد محلة الجماعة التفابية 

مشرع العين، أوالد مايمة إقليم 

مارودانت

مأسيس 
بمقت�ضى عقد عرفي موقع بمدينة 

ت202  أكتوار  3ت  بتاريخ  مايمة  أوالد 

بتاريخ  مارودانت  بمدينة  ومسجل 

القانون  وضع  مم  ت202  أكتوار   5

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد متميز 

بالخاصيات ارمية :

شركة   : اإلجتماعية  التحمية 

ذات  ش.م.م   LAHOUIJ TRANS

الشريك الوحيد.

لحويج  ايت  الحيد   : الشركاء 

ححن.

الغرض اإلجتماعي : 

نقل الحلع والبضائع.

نقل األمتعة للغيف.

كراء وسائل النقل.

االستيفاد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.

املقر اإلجتماعي : دوار أوالد محلة 

أوالد  العين،  التفابية مشرع  الجماعة 

مايمة إقليم مارودانت.

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99  

النهائي للشركة.

رأس املال : حدد رأس املال في مبلغ 

000ت  إلى  00000.00ت درهم مقحم 

00ت درهم  حصة إجتماعية من فئة 

وموزع على الشكل ارتي :

000ت  ححن  لحويج  ايت  الحيد 

حصة إجتماعية.

املجموع : 000ت حصة إجتماعية.

: عين الحيد ايت لحويج  التحييف 

وذلك  للشركة  وحيد  كمحيف  ححن 

ملدة غيف محدودة.

الحنة اإلجتماعية : مبتدئ في فامس 

يناير ومنتهي في ت3 د حماف وإستثناء 

األولى  اإلجتماعية  الحنة  مبتدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.

األرااح : بعد  صم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�ضي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نحبة  الشركاء 

املال اإلجتماعي لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  مم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ت202  أكتوار  8ت  يوم  بتارودانت 

محت رقم ت96ت.

بالسجل  الشركة  تسجيل  مم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

ت202  أكتوار   26 يوم  بتارودانت 

محت رقم 85ت8.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيحك

ش.م.م

464 P

NEWDECOPEINT
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ت2 سبتماف ت202 مم إنشاء مؤسحة 

شريك  ذات  محدودة  محؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

 NEWDECOPEINT  : التحمية 

SARL AU

درهم،   30.000  : املال  رأس 

مقحمة على 300 حصة.

عنوان الشركة : 56 زنقة ابراهيم 

املحيط   2 رقم   56 عمارة  الروداني 

الرااط.

أو  أعمال   : املؤسحة  هدف 

إنشاءات متنوع  مقاول(.

املحيف : ححن املحمدي.

الضريبة املهنية : 38ت26305.

السجل التجاري رقم : 5ت557ت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجارية بالرااط محت رقم 38ت8تت 

بتاريخ 5 نوفماف ت202.

 465 P

استدراك  طإ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد 5687 بتاريخ 

27 أكتوار ت202 الصفحة 002ت2، 

إعالن رقم 25Pت

 STE BOUSTANE 

EL HOROUF PRIVE

بدال من :

 STE BOUSTANE EL HOROUT

PRIVE

......................................................

............................................................

يقرأ :

 STE BOUSTANE EL HOROUF

PRIVE

 الباقي ال تغييف فيه(

استدراك  طإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5685 بتاريخ

 3ت أكتوار ت202، الصفحة 

227P 20025، إعالن رقم

AUX HORIZONS

SARL AU

بدال من :

التحييف : الحيدة الحعدية إيمان 

الخديري.

.....................................................

يقرأ :

التحييف : الحيدة إيمان الخديري.

.....................................................

 الباقي ال تغييف فيه.(

استدراك  طإ وقع بالجريدة 
 الرسمية عدد 5688

 بتاريخ  3 نوفماف ت202، الصفحة 
59P 555ت2، إعالن رقم

STE SHOUARA
SARL AU

بدال من تحمية الشركة :

STE SHOURA
.....................................................

يقرأ :
STE SHOUARA

.....................................................
 الباقي ال تغييف فيه.(

STE cofec SARL
العنوان : 59ت مجزئة رهام الطابق 2 

ابي الجعد 
رقم التقييد بالسجل التجاري 

555
بتاريخ         عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة   انشاء  مم  ت0/202ت/2ت 
محمل   املحدودة  املحؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
STE cofec  SARL : التحمية

العنوان : مجزئة بلحم مجزئة رقم 
63 الطابق الثاني بني مالل.

رأس املــال 00000ت درهم  مقحم 
الى 000ت حصة.

الغرض : محتشار في التحييف.
الحنة املـالية : الحنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.
املحيف : الشرقاوي الحمداني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم    محت  الجعد    ابي  االبتدائية  

9تت بتاريخ ت202/تت/03.
1 C

 STE HICHSTEP   
IMMOBILIER SARL

العنوان : مجزئة بلحم مجزئة رقم 63 
الطابق الثاني بني مالل

رقم التقييد بالسجل التجاري 
2059ت

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة   انشاء  مم  ت0/202ت/ت 
محمل   املحدودة  املحؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
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 STE HICHSTEP  : التحمية 
.IMMOBILIER SARL

العنوان : مجزئة بلحم مجزئة رقم 
63 الطابق الثاني بني مالل.

رأس املــال : 00000ت درهم  مقحم 
بالتحاوي  مقحمة  حصة  000ت  الى 
بين جميع الشركاء عبد الصمد موبي 
وحمزة موبي و سعيد الدراوي واحمد 

الدراوي.
العامة  االشغال  مقاول   : الغرض 

و البناء.
الحنة املـالية : الحنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.
املحيف : عبد الصمد موبي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم     محت  مالل   بني  االبتدائية 

تتتت بتاريخ 0ت مارس ت202.
2 C

 STE KAMAL TRANSFERT
SARL AU

دوار  يالط الازازة أوالد ا عيش 
بني مالل 

االستثنائي  القرار  بمقت�ضى 
مم  ت20/08/202  بتاريخ  للشركاء 

ما يلي :
- - مفويت 000ت حصة من طرف 
الى الحيد حنيد   الحيد حنيد  كمال 

بوزكري  بقيمة 00ت دهم للحصة.
- استقالة الحيد حنيد كمال  من 
تحييف الشركة  و تعيين حنيد  بوزكري 

محيفا للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
  936 االبتدائية بني مالل محت  عدد 

بتاريخ 9ت2/20ت/تت.
3 C

 STE INCOFFEEDIBLE SHOP
SARL

العنوان : 22 بلوك 0ت مجزئة مجهيز 
املغرب  ريبكة

رقم التقييد بالسجل التجاري 
7267

انشاء  مم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة  

محمل الخصائص التالية :

 STE INCOFFEEDIBLE : التحمية

.SHOP SARL

مجزئة  0ت  بلوك   22  : العنوان 
مجهيز املغرب  ريبكة.

رأس املــال : 00000ت درهم.
الغرض : مقهى و مطعم.

الحنة املـالية: الحنة امليالدية.
مدة الشركة : 99 سنة.

املحيف : يوسف اليوسفي و حمزة 
بوعصبى 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 553 رقم  محت  االبتدائية  ريبكة 

ماريخ 30 /09/ت202.
4 C

EL KHAILI FISH SARL AU
شـركـة ذات محؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 00.000.00ت درهم

مقرها : حي لبيشات رقم 06 - 
الدا لة

I/- مأسيـــس : بمقت�ضى عقد عرفي 
إحداث  مم   ، ت202/تت/05  بتاريخ 
ذات  لشـركـة  األسا�ضي  القانون 

محؤولية محدودة بشريك وحيد.
  EL KHAILI FISH التحميــة:  ت/- 
SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 
ذات محؤولية محدودة لشريك وحيد
2/- الهــدف : تهدف الشركة سواء 
لححابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لححاب الغيف إلى :
• الصيد البحري و مجارة األسماك 

و املنتجات البحرية 
العمليات  جميع  كذلك   •
التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجتماعي. 
3/- املقر االجتماعي : حي لبيشات 

رقم 06 - الدا لة
من  ابتداء  سنة   99  : املــدة   -/  5

ماريخ التأسيس النهائـي
املال  رأس  حدد   : املـال  رأس   -/5
مقحم  درهم  00.000.00ت  مبلغ  في 
00ت  فئة  من  حصة  000ت  على 
درهم للواحـد لفائدة الحيد الشريك 

الوحيد : الخيلي أحمد.
6/- التحييـر :عهـد تحييـر الشركـة 

إلى الحيد الوحيد : الخيلي أحمد.

من  مبتـدئ   : املاليـة  الحنـة   -/7

فامـس ينايـر ومنتهـي في ت3 دجنبـر من كل 

سنـة.

لالحتياط   5%   : األراــاح   -/8

القانـــونـي.

II/- اإليــداع القانـونـي : مـم اإليـداع 

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

جهـة الدا لة - وادي الذهب، بمدينـة 

محـت  ت202/تت/تت    يـوم  الدا لـة 

التجاري  السجل  ت790/202ت  عـدد 

رقم 9733ت.
للنشر والبيان

5 C

مكتب األستاذ يوسف درويش

موثق ببني مالل

شارع محمد الخامس، الطابق الثاني، رقم 3ت

الهامف:568ت052352 – 0523585535

FUEL ZA شركة

شركة ذات محؤولية محدودة

رأسمالها االجتماعي:400.000,00 

درهم

مقرها االجتماعي : بني مالل، 

ماكزيرت، القصيبة، الطريق 

رقم 3208ت

السجل التجاري رقــــــم : 507تت

ت - بمقت�ضى محضر الجمع العام 

 FUEL شركة  لشركاء  االستثنائي 

محدودة،  محؤوليـــة  ذات  شركة   ZA

بتاريخ 5ت شتناف ت202، قرر ما يلي:

محمد  الحيد  وفاة  إعالن   -

الرامــــي، شريك محيـــــر.

- استمراريـــة الشركـــة بين الورثـــــة، 

- تعييــــن الحيد عبد الغني الرامــــي 

« FUEL ZA » بمنصب محيف شركة

2 - بمقت�ضى عقد رسمي محرر من 

طرف األستاذ يوسف درويش، موثق 

ت25/09/202  بتاريخ  مالل،  ببني 

إعادة   FUEL ZA شركة  شركاء  قرر 

القـــــانون األساســــي للشركــــة.

6 C

ELECTRO NOUAMANE
مأسيس شركـة

شركـة محدودة املحؤولية

 ذات شريك وحيد

رأسمالها 00.000.00ت  درهم

املقر االجتماعي: عمارة نيامة 

ت GH، املتجر رقم 35،الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

8673ت

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مسجل  ت202،  شتناف   20 بتاريخ 

إعداد  مم  ت202،  22 شتناف   بتاريخ  

محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املحؤولية باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املحؤولية دات شريك وحيد.

 ELECTRO  : الشركة  تحمية 

.NOUAMANE

االستيفاد  شركة   : الشركة  غـرض 

والتقحيط   بالجملة  والبيع  والتوزيع 

االثاث  املعلومامية  للتجهيزات 

والتجهيزات املنزلية ومعدات الحراسة 

واالمن الخاص.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،35 رقم  املتجر   ،GH ت نيامة 

الجديدة.

في  املبلغ محدد   : رأسمال الشركة 

00.000.00ت درهم مقحم إلى 000ت  

00.00ت  بقيمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الهادي  عبد  الحيد  الوحيد  الشريك 

نعمان : 000ت حصة اجتماعية.

ويحيفها  الشركة  يدير  التحييف: 

ملدة غيف محدودة الحيد عبد الهادي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  نعمان 

.JCللتعريف رقم 550تت

اإليداع  مم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

3ت اكتوار ت202 محت رقم 27020.
 الصة و بيان

7 C
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VISADIL

VISADIL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

VISADIL

 RUE 88 N 11 RDC HAY NAJIBA،

90070، TANGER MAROC

VISADIL شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجية 

شارع 88 رقم تت - 90060 طنجة  

املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

20855ت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VISADIL

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

عاف  التأشيفة  و  دمات  الوثائق 

األنتفنيت.

عنوان املقر االجتماعي : حي نجية 

طنجة    90060  - تت  رقم   88 شارع 

املغرب .

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 35.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي :

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  قنزفي    عادل   الحيد 

اعزيب ابقيو 90060  طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  قنزفي    عادل   الحيد 

اعزيب ابقيو 90060  طنجة  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 256976.
Iت

FICAGEST

DAJA AL HAOUZ
شركة ذات املحؤولية املحدودة
مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
DAJA AL HAOUZ »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: برادي 
2 محاميد اسكجور رقم 500  - 

50000 مراكش املغرب.
»مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57023
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوار ت202
مهام  مزاولة  مدة  مجديد  مقرر 

املحيفين ملدة: غيف محدودة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29262ت.
2I

FICAGEST

 DOMAINE DE LA PIERRE
JAUNE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
استمرار نشاط الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 DOMAINE DE LA PIERRE

JAUNE »شركة ذات املحؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 
القنطرة دادس ت شقة رقم 03 دائرة 

املشور اكدال  - 50000 مراكش 
املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57555
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
ما  مقرر  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  ت.قرار 

الخحائر املسجلة.
2.مخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 

 حاوي 200.000 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
5ت أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 28526ت.
3I

مكتب محاسبة

BAALLAOUI ASSISTANCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
  BAALLAOUI ASSISTANCE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الكراج 
الكائن بشارع املحيط رقم 95 
الرشيدية  - 25000 الرشيدية 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت539ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   23
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BAALLAOUI ASSISTANCE

قطر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املركبات.

الكراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 95 رقم  املحيط  بشارع  الكائن 
الرشيدية   25000  - الرشيدية  

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت   : بعالوي  ححن  الحيد 
حصة بقيمة 00.000ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بعالوي  ححن  الحيد 
الرشيدية    95 رقم  املحيط  شارع 

25000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بعالوي  ححن  الحيد 
الرشيدية    95 رقم  املحيط  شارع 

25000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم 593.

5I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

 BAMMOU FRERES
TRAVAUX

شركة ذات املحؤولية املحدودة
موسيع نشاط الشركة 

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق الافيد 0ت3 الرئيحية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
  BAMMOU FRERES TRAVAUX

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 57 
شارع موالي علي الشريف بودنيب 
رقم 57 شارع موالي علي الشريف 
بودنيب 52000 الرشيدية املغرب.

موسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

3295ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لححاب الغيف  

املتاجرة

بيع مواد البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم ت7/202ت5.

5I

LE PREMIER CONSEIL

MAHDIA MED
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  MAHDIA MED

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

العزوزية رقم 355ت - 50000 

مراكش املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت093تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 5ت شتناف ت202 مم  محويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - 355ت  رقم  العزوزية  »مجزئة  من 

»املحل  إلى  املغرب«  مراكش   50000
رقم ت املحاميد 9 رقم ت78  - 50000 

مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

29 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 28923ت.

6I

CAUDEC CONSEIL

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
الشفشاوني و طريق الرااط طابق 
١شقة ٠٦ عين الحبع  - 20250 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.555897

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  أكتوار  ت0  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت0  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798393.
7I

CAUDEC CONSEIL

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

الشفشاوني و طريق الرااط طابق ت 

شقة 6 عين الحبع - 20250

 الدار البيضاء  املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.555897

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ب  أش  الحيد  ة(  مفويت 

حصة   2.500 ليميتد  غروب  أش  

حصة  0.000ت  أصل  من  اجتماعية 

مبشور   أنوار   الحيد  ة(  لفائدة  

بتاريخ 07 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

ت0  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798395.

8I

AGADIR FISC

VITRA TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AGADIR FISC

 BLOC C N°25ت CITE ASSAKA

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

VITRA TRANS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

3ت مجزئة املان الدراركة اكادير  - 

80000 اكادير املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أبريل   27

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 VITRA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
3ت  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجزئة املان الدراركة اكادير  - 80000 

اكادير املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد كلمة محمد سالم  :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سالم   محمد  كلمة  الحيد 

عنوانه ا( حي ادرار مجزئة جنان ادرار 

اكادير   مكوين   02 شقة  ت2  اقامة 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

سالم   محمد  كلمة  الحيد 

عنوانه ا( حي ادرار مجزئة جنان ادرار 

اكادير   مكوين   02 شقة  ت2  اقامة 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ماي  ت2  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 750ت.

9I

comptoir expertise du maroc

رياض االديب
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
رياض االديب 

شركة ذات املحؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بتجزئة جوهرة بوزنيقة 

الفيال ت - 00ت3ت بوزنيقة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  فافاير   03
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
رياض   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

االديب.
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكافيه .
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكائن بتجزئة جوهرة بوزنيقة الفيال 

ت - 00ت3ت بوزنيقة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي :
750 سهم   : عريش  نزهة  الحيدة 

لكل سهم  بقيمة 00ت درهم.
250 سهم   : اديب اهروش  الحيد 

لكل سهم  بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  عريش  نزهة  الحيدة 
مجموعة   39 رقم   35 عمارة  االزهر 
البيضاء  الافنو�ضي  سيفام  شطر   5

20200 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا(  اهروش  اديب  الحيد 
مباركة  ت2  رقم   9 مج  القدس  حي 
 20200 البيضاء  الافنو�ضي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  عريش  نزهة  الحيدة 
مجموعة   39 رقم   35 عمارة  االزهر 
البيضاء  الافنو�ضي  سيفام  شطر   5

20200 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 25 بتاريخ  سليمان   بان  االبتدائية 

فافاير ت202 محت رقم 6تت.
0Iت

FIDUCOMPETENCES

فياديكو 
إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
فياديكو »شركة ذات املحؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

2ت صافي بوجمعة الطابق االول 
شقة رقم 6 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
657ت22.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  شتناف   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
00ت  بقيمة  ألف  1،000( سهم  بيع 
درهم لكل منها مملوكة للحيد سلمي 

ياسين لصالح الحيد نبيل  بنغامليةا
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  ياسين  سلمي  الحيد  استقالة 
محيف  وتعيين  وحيد  كمحيف  مهامه 

جديد الحيد نبيل  بنغاملية 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام األسا�ضي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  يجلب  بنغاملية  نبيل  الحيد 
درهم  100،000  ألف  مائة  مبلغ 
النقدي  السجل  في  دفعه  درهم( 

للشركة.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ رأس املال  100،000 درهم. وهي 
مائة  بقيمة  سهم  000ت  إلى  مقحمة 
مكتتب   ، للحهم  درهم(  درهم  00ت 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  بها 

نبيل  للحيد  بالكامل  ومخصصة 

بنغاملية ، بصفته املحاهم الوحيد.

على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

بنغاملية  نبيل  الحيد  تعين  مايلي: 

املحيف الوحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799600.

Iتت

FIDUCOMPETENCES

إم جي كلوبال إكسبيرتيز
إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

إم جي كلواال إكحبيفميز »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

البيفوني إقامة عناف 9 شقة رقم 

5 منطقة بورجون - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.237835

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 

مايلي:  زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

950،000 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام األسا�ضي

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  يجلب  املومني  الحيد جعفر 

درهم  1،000،000.00  مليون  مبلغ 

درهم .

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
درهم.   1،000،000 هو  املال  رأس 
0000ت سهم بقيمة  وهي مقحمة إلى 
سهم  لكل  درهم(  درهم  00ت  مائة 
بالكامل  ومدفوع  بالكامل  مكتتب   ،
جعفر  للحيد  بالكامل  ومخصص 

مومني بصفته املحاهم الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799607.
2Iت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

APPLINUM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب

APPLINUM شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 8ت 
عمارة  دبيب زنقة  الد ابن الوليد 

كليز - 50000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ت757.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  6ت غشت  في  املؤرخ 
محؤولية  ذات  شركة   APPLINUM
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   300.000 رأسمالها 
عمارة   8ت  رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - كليز  الوليد  ابن  زنقة  الد  دبيب 
لعدم  نتيجة  املغرب  50000 مراكش 

استمرار نشاط الشركة.
و عين:

بن  احمد   كرام  الحيد ة( 
عبدالقادر و عنوانه ا( اقامة مرجانة 
مراكش   50000 ماركة   5 رقم  فيال 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
8ت  رقم  وفي  ت202  6ت غشت  بتاريخ 
الوليد  ابن  زنقة  الد  دبيب  عمارة 

كليز - 50000 مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29386ت.
3Iت

FIDUCOMPETENCES

بيال فورم
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
بيال فورم شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
ابن كتيف و ابن حبوس معاريف - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82375

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( غيثى أبو هاشم 
العلمي 0.520ت حصة اجتماعية من 
الحيد  لفائدة   0.520ت حصة  أصل 
أكتوار   25 بتاريخ  شاوي  عادل   ة( 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799602.
5Iت

FICAGEST

GROUPE SCOLAIRE TISLITE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
  GROUPE SCOLAIRE TISLITE

»شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

تحليت رقم 298 و 263 محناوت 

اقليم الحوز - 50000 مراكش املغرب 

.»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

تت336.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ما  مقرر  ت202  شتناف  7ت  في  املؤرخ 

يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار  ت. 

الخحائر املسجلة.

الشركة  رأسمال  مخفيض   .2

بمبلغ  حاوي 500.000 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 28525ت.

5Iت

FICAGEST

STE  TOUZRIGTE TRAVAUX
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

 STE  TOUZRIGTE TRAVAUX

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي بوزيد ممصلوحت الحوز - 

50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53ت20ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   22

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

  STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUZRIGTE TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة في البناء.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الحوز  ممصلوحت  بوزيد  سيدي 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد محمد ايت بوا شو  :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
الحيد رشيد ايت ابراهيم  :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوا شو   ايت  محمد  الحيد 
بوزيد  سيدي  دوار  عنوانه ا( 
مراكش   50000 الحوز  ممصلوحت 

املغرب.
ابراهيم   ايت  رشيد  الحيد 
رقم  الحلطان  دار  مجزئة  عنوانه ا( 
مراكش   50000 تحلطانت   33ت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
ابراهيم   ايت  رشيد  الحيد 
رقم  الحلطان  دار  مجزئة  عنوانه ا( 
مراكش   50000 تحلطانت   33ت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29286ت.
6Iت

FIDUCOMPETENCES

ليكسيري لينكس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
ليكحيفي لينكس شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

انفا زنقة كلو دو بروفانس الطابق 

التاسع شقة ب 08ت - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

839ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ليكحيفي لينكس.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 

الطابق  بروفانس  دو  كلو  زنقة  انفا 

 20000  - 08ت  ب  شقة  التاسع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة زينة قا�ضي التازي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
التازي  قا�ضي  زينة  الحيدة 
محفوظ  نجيب  زنقة   39 عنوانه ا( 

كوميي  حي  االول  الطابق  2ت  شقة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
التازي  قا�ضي  زينة  الحيدة 
محفوظ  نجيب  زنقة   39 عنوانه ا( 

كوميي  حي  االول  الطابق  2ت  شقة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23394

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799599.

7Iت

FIDUCOMPETENCES

أوبابا باتي
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
أواابا باتي شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
لال الياقوت الطابق الخامس شقة 
د - 20000 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت85ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
أواابا   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

باتي.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء أو إنشاءات متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 
لال الياقوت الطابق الخامس شقة د - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : فزازي  بحمة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  فزازي  بحمة  الحيدة 

حي   50 رقم   92 زنقة  التعاون  درب 

الدارالبيضاء   20000 الححني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  فزازي  بحمة  الحيدة 

حي   50 رقم   92 زنقة  التعاون  درب 

الححني 20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799598.

8Iت

FIDUCOMPETENCES

بوليش

إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

بوليش »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زاوية 

زنقة صولدة موفيق عبد القادر 

و فيليفم - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت2885ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  ت202 مم  06 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي:

بيع   2500)  العام  الجمع  قرر 

 ، للحهم  درهم  00ت  بقيمة  سهم 

أند حتفيال  فورنيتيف  لشركة  مملوكة 

موفيق  الحيد  لصالح  إمكنولوجيك 

لحلو.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قرر الجمع العام محويل شكل 
محؤولية  ذات  شركة  من  الشركة 
ذات  شركة  إلى   )SARL  محدودة
واحد  ملحاهم  محدودة  محؤولية 

.(SARL AU)
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام االسا�ضي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
محويل شكل الشركة من شركة ذات 
محؤولية محدودة  SARL( إلى شركة 
ملحاهم  محدودة  محؤولية  ذات 

.(SARL AU  واحد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
موفيق  الحيد   ، الوحيد  املحاهم 
مليون  مبلغ  للشركة  يجلب   ، لحلو 
درهم  1،000،000 درهم( ، دفعه في 

صندوق الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
درهم.   1،000،000 هو  املال  رأس 
0000ت سهم بقيمة  وهي مقحمة إلى 
سهم   لكل  درهم(  درهم  00ت  مائة 
بالكامل  ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
موفيق  للحيد  بالكامل  ومخصص 

لحلو بصفته املحاهم الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798885.
9Iت

afaqconseil

 ETABLISSEMENT ROUAA
 POUR L›ENSEIGNEMENT

PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ETABLISSEMENT ROUAA
 POUR L›ENSEIGNEMENT

 PRIVE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 257 

الحي الصناعي الطابق 2 مكتب 9 

مراكش - 50000 مراكش  املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57ت20ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ETABLISSEMENT ROUAA POUR

.L’ENSEIGNEMENT PRIVE
رئيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�ضي  التعليم  املؤسحة  مؤسحة 

الخاص(.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

2 مكتب  257 الحي الصناعي الطابق 

9 مراكش - 50000 مراكش  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

000.ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد الجليل بن عبد املالك  

درهم  00ت  بقيمة  حصة   500   :

للحصة .

 250   : الراوي  بن  كلثوم  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 250   : الراوي   بن  هند  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عبد الجليل بن عبد املالك  
56ت  ت رقم  عنوانه ا( مجزئة النخيل 

ماركة  50000 مراكش مغرب.
الراوي  بن  كلثوم  الحيدة 

 555 رقم  بلقا�ضي  مجزئة  عنوانه ا( 

مراكش   50000 مراكش  النخيل 

مغرب.
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الحيدة هند بن الراوي  عنوانه ا( 

سيبع    25 رقم  النخيل  تعاونية 

مراكش 50000 مراكش مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد الجليل بن عبد املالك  
56ت  ت رقم  عنوانه ا( مجزئة النخيل 

ماركة  50000 مراكش مغرب
الراوي  العزيزان  عبد  الحيد 

 25 رقم  النخيل  تعاونية  عنوانه ا( 

سيبع  مراكش 50000 مراكش مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29297ت.

20I

FIDUCOMPETENCES

أش ت أورتو
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إنشاء فرع مابع للشركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

أش ت أورمو شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

أكدال شطر رقم 353 سيدي مومن 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.586253

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوار ت202 مقرر إنشاء 

فرع  مابع للشركة  محت التحمية أش 
ت أورمو و الكائن بالعنوان 5 زنقة أبو 

املحتشقيات  حي  مريم  إقامة  معشر 

الدارالبيضاء   20000 - ت  املحل رقم 

الحيد ة(  املحيف من طرف  و  املغرب 

حضري محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798883.

Iت2

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MIMIBALKAN
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب
MIMIBALKAN شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 
رقم 9ت ا دوار العزيب سيدي عبد 
هللا غياث عمالة الحوز - 50000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت8652.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
  MIMIBALKAN الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   5.000 رأسمالها  مبلغ 
مقرها اإلجتماعي فيال رقم 9ت ا دوار 
العزيب سيدي عبد هللا غياث عمالة 
املغرب  مراكش   50000  - الحوز 
نشاط  استمرار  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب فيال رقم 
هللا  عبد  سيدي  العزيب  دوار  ا  9ت 
غياث عمالة الحوز - 50000 مراكش 

املغرب. 
و عين :

  Maria Dimitrova الحيد ة( 
دوار  عنوانه ا(  و   BALKANLIEVA
عبد  قيادة سيدي  و  العزيب جماعة 
املغرب  مراكش   50000 غياث  هللا 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2950ت.
22I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TAMAR MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

TAMAR MANAGEMENT »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عملية 

محك الليل شارع محمد الخامس 

فيال 33 باب اغلي - 50000 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50257

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 يناير ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

بيع جميع الحصص االجتماعية  99 

حصة اجتماعية( التي ممتلكها شركة 

 ENSOF GROUP MOROCCO

  « شركة  في     )- EGM (SARL AU

 TAMAR MANAGEMENT (SARL
لفائدة الحيد هشام فيزازي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  ت  الحصص  جميع  بيع 

حصة اجتماعية( التي يمتلكها الحيد 

 « شركة  في   Ely Michel RUIMY

 TAMAR MANAGEMENT (SARL)
لفائدة الحيد هشام فيزازي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

إلى  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
العزيزي  برادة  الحيد طارق  استقالة 

محيف  فيزازي  هشام  الحيد  وتعيين 

وحيد ملدة غيف محددة؛

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

منس موقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 

للحيد هشام فيزازي.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد ت 3 6 7 3ت 

و محديث النظام االسا�ضي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29388ت.

23I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AQUA CONFORT CONSEIL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

 AQUA CONFORT CONSEIL

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق الافيد 2609 - 

50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت2025ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AQUA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.CONFORT CONSEIL

التحويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيفاد  االمصال  ومركز  الهامفي 

واملعدات  املواد  جميع  ومصدير 

التقنية والصناعية.
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عنوان املقر االجتماعي : 57 شارع 
 -  2609 الافيد  صندوق  موريتانيا 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 Jérôme BACQUE الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت  : 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Jérôme BACQUE الحيد 
 Av De Boulac  372 عنوانه ا( 
Saint-Jean-D’Illac  France 27ت33.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
 Jérôme BACQUE الحيد 
 Av De Boulac  372 عنوانه ا( 
Saint-Jean-D’Illac  France 27ت33
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29393ت.

25I

TPD Print

TPD print
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

TPD Print
390 مجزئة املحار مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب
TPD print شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 390 
مجزئة املحار مراكش - 50000 

مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20009ت
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 TPD  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.print
غرض الشركة بإيجاز : الطباعة.

 390  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 50000  - مراكش  املحار  مجزئة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سكندراني  شكيب  الحيد 
عين   25 دار  2تت  زنقة  عنوانه ا( 

الشق 20570 الدارالبيضاء املغرب.
طلحة  الرحيم  عبد  الحيد 
 957 رقم  ماشفين  ابن  حي  عنوانه ا( 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
سكندراني  شكيب  الحيد 
عين   25 رقم  2تت  زنقة  عنوانه ا( 
الشق 20570 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29092ت.

25I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SUMMER V23
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب
SUMMER V23 »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية  
شارع الريف وإ اء اقامة جوار ت، 

الطابق الثاني ، شقة رقم 3ت مكتب 
3 افرناج - 50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ت3806.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  5ت أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
الحصص  بعض  بيع  مايلي: 
اجتماعية(  حصة  االجتماعية  99 
 ALTUM« الشركة  ممتلكها  التي 
في    »)MANAGEMENT (SARL
  (SUMMER V23 (SARL AU شركة 
 ENSOF GROUP  « الشركة  لفائدة 

» (MOROCCO -EGM (SARL AU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  بعض  بيع 
ممتلكها  التي  اجتماعية(  حصة  (ت 
 ALTUM MANAGEMENT« الشركة
 SUMMER V23 في شركة  »)(SARL
 Ely الحيد  لفائدة    )(SARL AU

Michel RUIMY
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى   الوحيد  الشريك 

محؤولية محدودة 
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
 Ely الحيد  من  كل  تعيين  مايلي: 
بلواد  كريم  الحيد   Michel RUIMY
و الحيد طارق برادة العزيزي محيفين 

منفصلين ملدة غيف محددة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
منس موقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 
 Ely Michel RUIMY لكل من الحيد
طارق  الحيد  و  بلواد  كريم  الحيد 

برادة العزيزي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد ت 3 6 7 3ت 

و محديث النظام االسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29397ت.

26I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 PREVIEWS
INTERNATIONAL

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

 PREVIEWS INTERNATIONAL

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: :  عرصة 

باطا شقة 3ت طابق 5 جليز - 50000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65755

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 

التي   اجتماعية(  (000.تحصة 

 Alexander Tysen الحيد  يمتلكها 

 Maria الحيدة   لفائدة   PETO

Dimitrova BALKANLIEVA

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 Alexander Tysen الحيد  استقالة 

 Maria الحيدة   تعيين  و   PETO

Dimitrova BALKANLIEVA

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: منس موقيع الشركات املصرفية 

أي  بدون  و  منفصل  و  فردي  بشكل 

 Maria Dimitrova للحيدة  قيود 

BALKANLIEVA

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

موسيع نشاط الشركة و دلك باضافة 

 ، األحداث  منظيم   : التالية  االنشطة 

واملؤممرات   ، والندوات   ، والتصميم 

، واملعارض ، واملعارض ، واملؤممرات 

 ، الفريق  بناء  أو  التحفيز  وارامج   ،

 / املهمة  الشخصيات  وفعاليات 

استيفاد ومصدير وموريد جميع املواد 

 / الشركة  غرض  لتحقيق  الالزمة 

التصوير.
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ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

2ت   7  6 املواد   تعديل  على  املوافقة 

ومحديث النظام االسا�ضي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29503ت.

27I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TENMAR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع مابع لشركة مجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

TENMAR »شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

08ت الحي الصناعي سيدي غانم 

طريق اسفي - 50000 مراكش 

املغرب.

»إغالق فرع مابع لشركة مجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

55ت6.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت3 غشت ت202 مقرر إغالق 

تحميته   TENMAR لشركة  مابع  فرع 

الحي  95ت/95ت  في  عنوانه  والكائن   -

 50000  - غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29500ت.

28I

BUREAU SALAM

OUAKZAZ TRANSORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع األميف موالي عبد هللا عمارة 
27 رقم مكتب B3 الطابق الحفلي 
العيون ، 70000، العيون املغرب
OUAKZAZ TRANSORT شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 707 
رقم 0ت2 العيون - 70000 العيون 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUAKZAZ TRANSORT
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع  نقل  والدولي-  الوطني 

والحلع- مجارة عامة..
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون  0ت2  رقم   707

العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
500 حصة    : اكزاز  الحيد رشيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة .
الحيد محمد اكزاز :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه ا(  اكزاز  رشيد  الحيد 
الحالم الزنقة 2ت رقم 02تت الدا لة 

73000 الدا لة املغرب.

الحيد محمد اكزاز عنوانه ا( حي 

مادس  زنقة  الراحة  مجزئة  القدس 
رقم 925 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

حي  عنوانه ا(  اكزاز  رشيد  الحيد 
الحالم الزنقة 2ت رقم 02تت الدا لة 

73000 الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3555.

29I

FDBM Consulting

م.ت.د أطلس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FDBM Consulting

 Av Ghinia imm El bouaami

 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc

م.ت.د أطلس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت5  

منطقة االنشطة  - 55350 ميدلت 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

اإلقتضاء بمختصر تحميتها : م.ت.د 

أطلس.

مصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشياء حديدية لغرض البناء .

ت5    : االجتماعي  املقر  عنوان 
ميدلت   55350  - االنشطة   منطقة 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ميمون العمراوي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد ميمون العمراوي عنوانه ا( 
ميدلت  منصور  ايت  كينيا  زنقة  2ت 

55350 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد ميمون العمراوي عنوانه ا( 
ميدلت  منصور  ايت  كينيا  زنقة  2ت 

55350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 22 أكتوار 

ت202 محت رقم 290.
30I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 RIAD SYBIL BOUTIQUE
HÔTEL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
محويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب

  RIAD SYBIL BOUTIQUE HÔTEL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق الافيد 2609 - 

50000 مراكش املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

03787ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في تت أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الافيد  صندوق  موريتانيا  شارع   57«
إلى  - 50000 مراكش املغرب«   2609
ت  رقم  مكتب  زمران  درب   53 »رقم 

دائرة باهية املدينة - 50000 مراكش  

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29556ت.

Iت3

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI D.Y. SYBIL
شركة التضامن

محويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب
SCI D.Y. SYBIL  شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق الافيد 2609 - 

50000 مراكش املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت0395ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في تت أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الافيد  صندوق  موريتانيا  شارع   57«
املغرب«  مراكش   50000  -  2609
بريمة  حي  زمران  درب   52 »رقم  إلى 
بلدية مشوار املنارة - 50000 مراكش  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29555ت.

32I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI HOLDING MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب
 JRI HOLDING MOROCCO

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الحادس عملية محك الليل 
فيال 33 مكتب رقم ت - 50000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97037

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  ت202 مم  5ت أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 

بلواد  كريم  الحيد  تعيين  مايلي: 

والحيد طارق برادة العزيزي محيفان 

منفصالن ملدة غيف محددة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

منس موقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وادون أي قيود لكل 
بلواد والحيد طارق  من الحيد كريم 

برادة العزيزي.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

من  3ت  املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون املذكور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29555ت.

33I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TALISMAN INVEST

MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

 TALISMAN INVEST MOROCCO

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: فيال 
رقم 33 باب اغلي مشوار القصبة - 

50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36559

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  ت202 مم  5ت أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 

الحصص  بعض  بيع  مايلي: 

حصة  59.999ت  االجتماعية   

شركة  ممتلكها  التي  اجتماعية( 

 ALTUM MANAGEMENT  «

 TALISMAN شركة  في    ,»  )(SARL

 (INVEST MOROCCO (SARL AU

 ENSOF GROUP« شركة  لفائدة 

.»(MOROCCO - EGM (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية    الحصص  بعض  بيع 

ممتلكها  التي  اجتماعية(  حصة  ت 

 ALTUM MANAGEMENT شركة » 

 TALISMAN شركة  في    ,»  )(SARL

 (INVEST MOROCCO (SARL AU

.Ely Michel RUIMY لفائدة الحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

إلى  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

 Ely الحيد  من  كل  تعيين  مايلي: 

بلواد  كريم  الحيد   Michel RUIMY

و الحيد طارق برادة العزيزي محيفين 

منفصلين ملدة غيف محددة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

منس موقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 

 Ely Michel RUIMY لكل من الحيد

الحيد كريم بلواد الحيد طارق برادة 

العزيزي

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد ت 3 6 7 3ت 

و محديث النظام االسا�ضي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29557ت.

35I

 Groupe Management de Compétence)

S.A.R.L (A-U

WASRA NEGOCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Groupe Management de)

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

WASRA NEGOCE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جوممافج، قيحارية لال الشافية، 

محل رقم 0ت, طنجة  - 90000 

طنجة  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

735ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أبريل  2ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WASRA NEGOCE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة :ماجر أثاث ومعدات 

مكتبية ومكنولوجيا املعلومات..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشافية،  لال  قيحارية  جوممافج، 

محل رقم 0ت, طنجة  - 90000 طنجة  

املغرب .

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
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الحيد منيف الوارتي :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الوارتي  منيف  الحيد 

تت,  2 رقم  حي املجمع الححني، هند 

طنجة  90000 طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الوارتي  منيف  الحيد 

تت,  2 رقم  حي املجمع الححني، هند 

طنجة  90000 طنجة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9927.

35I

اءممانية عبد الرحيم

REMY DELICE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقليص هدف الشركة

اءممانية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 

رقم 9 ، 5000ت، الخميحات املغرب

REMY DELICE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مجزئة ديار 

املنصور مرآب رقم 97ت الخميحات 

- 5000ت الخميحات املغرب.

مقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

29277

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوار ت202 مم حذف 

الشركة  نشاط  من  التالية  األنشطة 

الحالي :

محتغل مقهى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 8ت3ت.

36I

MON COMPTABLE SARL

كعدي محمد
عقد تحييف حر ألصل مجاري  األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تحييف حر ألصل مجاري

كعدي محمد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الحيد ة(   أعطى  ت202  أكتوار   29
للبطاقة  الحامل  ة(  كعدي  محمد 
املسجل   B75308ت رقم    الوطنية 
باملحكمة   89520 التجاري  بالسجل 
الحر  التحييف  حق  بوجدة  التجارية 
طريق  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 6 رقم  الرضا   مجزئة  يحيى  سيدي 
للحيد ة(  املغرب  وجدة   60000  -
للبطاقة  الحامل  ة(  املغني  موفيق 
الوطنية رقم   ت569تF7  ملدة 5 سنة 
مبتدئ من ت0 نوناف ت202 و منتهي في 
شهري  مبلغ  مقابل   2026 نوناف  ت0 

0.000ت  درهم.
37I

RIAD CONSULTANT

NEW-DIS FOOD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 0ت RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

NEW-DIS FOOD شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة بن 
سليمان الرقم 55 العيايدة بوقنادل 

سال - 6ت0تت سال املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ت358

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

NEW- : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.DIS FOOD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE VOLAILLES,

.LAPINS OU GIBIER EN DÉTAIL

عنوان املقر االجتماعي : مجزئة بن 

العيايدة بوقنادل   55 الرقم  سليمان 

سال - 6ت0تت سال املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

اجديد  الرحيم  عبد  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اجديد  الرحيم  عبد  الحيد 

الرحمة قطاع واو رقم  عنوانه ا( حي 

279ت سال 070تت سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

اجديد  الرحيم  عبد  الحيد 

الرحمة قطاع واو رقم  عنوانه ا( حي 

279ت سال 070تت سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بحال   االبتدائية 

ت202 محت رقم 37725.

38I

FLASH ECONOMIE

 ETABLISSEMENT
 ALOTROJAH ACADEMY

PRIVE
إعالن متعدد القرارات

 ETABLISSEMENT ALOTROJAH«

ACADEMY PRIVE « SARL AU

ت– بـمقت�ضى محضر قرار الشركاء 

مم  ت202/تت/05   بـتـاريـخ  املنعقد 

االمفاق على ما يلي :

- املصادقة على مفويت 700 حصة  

بوعشرة  رمضان  للحيد  اجتماعية  

لفائدة الحيد العربي كومغار.

العربي  الحيد  تعيين  -اعادة 

كومغار محيفا وحيدا للشركة ملدة غيف 

محددة.

األساسية  القوانين  اعتماد   -

الجديدة  لشركة محدودة املحؤولية  

ذات شريك وحيد. 

القانوني  اإليداع  مم  وقد   -2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

ت236  رقم  محت  بانزكان  االبتدائية 

وذلك بتاريخ 20ت09/2/تت.

من اجل النسخة والبيان

39I

FLASH ECONOMIE

VALUE INDUSTRIE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

VALUE INDUSTRIE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العيون 

زنقة ايت يافلمين الفداء رقم ت35 

الطابق 2  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

263ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 VALUE : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.INDUSTRIE
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غرض الشركة بإيجاز : إصالحات 

صناعية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الفداء  يافلمين  ايت  زنقة  العيون 
الدار   20000  -   2 الطابق  ت35  رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : مشيش  يوسف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 500   : الغقور مومن  الحيد عبد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  مشيش  يوسف  الحيد 

55 ممر الليمون شقة 5 ع س 20000 

الدار البيضاء املغرب.

مومن  الغقور  عبد  الحيد 

ت5  ب  رقم  الورود  مجزئة  عنوانه ا( 

معروف  سيدي   03 طابق   08 شقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

مومن  الرحمان  عبد  الحيد 

رشيد مجموعة  موالي  حي  عنوانه ا( 
الدار   20000   26 رقم   33 زنقة   2

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798873.

50I

BCMF

افو مارتيزا تر
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم الشقة ت كليز مراكش، 50000، 

مراكش املغرب

مارميزا مرافو شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

عائشة عمارة ثمان نخالت شقة رقم 

ت جليز - 50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57ت20ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: مارميزا  اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

مرافو.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التفصيص

اشغال الكهرااء

اشغال ا رى او البناء.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة ابن 

عائشة عمارة ثمان نخالت شقة رقم 

ت جليز - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 350   : مرزوق  عدنان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 660   : بلحاج  سلحبيل  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  مرزوق  عدنان  الحيد 
652 اسكجور  مجزئة معطى هللا رقم 

50000 مراكش املغرب.

الحيدة سلحبيل بلحاج عنوانه ا( 

25000 الجديدة  25 مجزئة الحبيل  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  مرزوق  عدنان  الحيد 
652 اسكجور  مجزئة معطى هللا رقم 

50000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29288ت.

Iت5

إئتمانية BKM لإلرشادات

STE AMG  AUTO  SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 0ت مجزئة املركز ورزازات ، 

55000، ورزازات املغرب
 STE AMG  AUTO  SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 607 
حي الوحدة  - 55000 ورزازات  

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
737تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMG  AUTO  SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحيارت .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ورزازات    55000  - الوحدة   حي   607

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : أحمد  أمكون  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  أحمد  أمكون  الحيد 
 55000 الوحدة   حي   607 رقم 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  أحمد  أمكون  الحيد 
 55000 الوحدة   حي   607 رقم 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت نوناف  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

ت202 محت رقم 005ت.
52I

STE DAY FINANCE

 STE GPSKIT NORD
AFRIQUE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 3ت الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE GPSKIT NORD AFRIQUE
SARL AU شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5ت2 
الزنقة 59 حي املصلى الفقيه بن 
صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3257

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  غشت   05 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE GPSKIT الوحيد  الشريك  ذات 
NORD AFRIQUE SARL AU  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 5ت2 الزنقة 59 
حي املصلى الفقيه بن صالح - 23200 
 : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن  الفقيه 

أزمة القطاع.
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و حدد مقر التصفية ب رقم 5ت2 
بن  الفقيه  املصلى  حي   59 الزنقة 
صالح  بن  الفقيه   23200  - صالح 

املغرب. 
و عين:

و  جود  املصطفى   الحيد ة( 
عنوانه ا( حي املصلى الزنقة 52 الرقم 
2ت  23200 الفقيه بن صالح املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
مبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  محت  ت202  شتناف   22 بتاريخ 

ت255/202.
53I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE LIEVRE DE TRAVAUX
DIVERS* SOLITRAD

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE LIEVRE DE TRAVAUX
DIVERS* SOLITRAD شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 585، 
ألم، البحامين - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
53ت57.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  
مقرر حل  ت202  30 غشت  في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املحؤولية املحدودة 
 LIEVRE DE TRAVAUX DIVERS*
رأسمالها  مبلغ    SOLITRAD
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
البحامين  ألم،   ،585 رقم  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

قرار الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب رقم 585، 

مكناس   50000  - البحامين  ألم، 

املغرب. 

و عين:

و  الشيخ  ابن  ححن   الحيد ة( 
عنوانه ا( رقم 355، زنقة 25، قطاع 

املغرب  مكناس   50000 البحامين  أ، 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

27 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمكناس  

ت202 محت رقم ت35.

55I

SMOUNIAMINA

 SOCIÉTÉ CEMOS

ASSURANCES  SARL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 3ت RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

  SOCIÉTÉ CEMOS ASSURANCES

SARL شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8ت زنقة  

ابن رشـد فصاء االمـان الطابق 5 

مـكـتب 9ت فــاس - 30000 فــاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ت702

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

  SOCIÉTÉ CEMOS ASSURANCES

.SARL

مـركـز    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمـصال

مـقـديــم الخـدمــات في الخـارج

8ت زنقة    : عنوان املقر االجتماعي 

 5 الطابق  االمـان  فصاء  رشـد  ابن 

فــاس   30000  - فــاس  9ت  مـكـتب 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

الحيد جـافان اوكيلي كرتي :  0ت5 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

590 حصة    : يـونس  مـنـار  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كرتي  اوكيلي  جـافان  الحيد 

فاس  اقامة  بنزرت  شارع  عنوانه ا( 

فاس  موزار  طريق   59 سا س2رقم 

30000 فــاس املغرب.

الحيد مـنـار يـونس عنوانه ا( رقم 

عين  طريق  ت  الشقة  بورج  اقامة   58

الشقف فاس 30000 فــاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

كرتي  اوكيلي  جـافان  الحيد 

فاس  اقامة  بنزرت  شارع  عنوانه ا( 

فاس  موزار  طريق   59 سا س2رقم 

30000 فاس املغـرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5059/202.

55I

PF EXPERTS

BESTCALLMARA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

BESTCALLMARA شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

فاس ، الطابق األول ، رقم 5 ، شارع 

األميف موالي عبد هللا مراكش. - 

50000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.72969

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

ذات  شركة   BESTCALLMARA حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  0.000ت 

اإلجتماعي إقامة فاس ، الطابق األول 

، رقم 5 ، شارع األميف موالي عبد هللا 

املغرب  مراكش   50000  - مراكش. 

نتيجة اللجمع العام االستثنائي.

و عين:

و  سلول  ابراهيم   الحيد ة( 

 rue des barrys hauts  6 عنوانه ا( 

 35380 saint-martin-de-londres

france 75000 saint-martin-

كمصفي  ة(   de-londres france

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

إقامة  وفي  ت202  أكتوار   05 بتاريخ 

فاس ، الطابق األول ، رقم 5 ، شارع 

 - مراكش.  هللا  عبد  موالي  األميف 

50000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 5ت293ت.

56I
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محتأمنة املتنبي للمحاسبة

BIN ELOUIDANE TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

محتأمنة املتنبي للمحاسبة

30ت شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

 BIN ELOUIDANE TRAVAUX

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ممشاط 

جماعة فم العنصر  - 23000 بني 

مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5895

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 

مايلي: مفويت حصص مع تغيف الشكل 

القانوني لشركة

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: استقالة وتعيين محيف جديد

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

من  حصة(  مفويت  330  مم  مايلي: 

يمتلكها  التي  حصة(  اصل  000ت 

عبد  لحيد  ا بي  الححين  الحيد 

الشكل  تغيف  مم  و  ياسين  الرزاق 

دات  شركة  من  لشركة  القانوني 

الشريك  دات  املحدودة  املحؤولية 

املحؤولية  دات  شركة  الى   الوحيد 

املحدودة

على  ينص  الذي  2ت:  رقم  بند 

الححين  املحيف  استقالة  بعد  مايلي: 

الرزاق  عبد  الحيد  تعيين   مم   ا بي 

ياسين محيفجديد لشركة و له جميع 

الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 58تت.

57I

ZERRAD CONSULTANTS

FINANCE ET DECISION
إعالن متعدد القرارات

ZERRAD CONSULTANTS
0ت، زنقة واشنطن الطابق الحفلي 
رقم ٤ ، 20060، الدار البيضاء 

MAROC
FINANCE ET DECISION  »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: سيال 
شارع  عقوب املنصور عمارة أوفيس 

بارك الطابق الثالث مكتب 0ت.  - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2275ت5.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
900.000ت  بمبلغ  املال  رأس  زيادة 
درهم  00.000ت  من  ليفمفع  درهم 
بدمج  درهم   2.000.000 إلى 

االحتياطيات.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على زيادة رأس املال املشار 

إليها.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الدار  إلى  اإلجتماعي  املقر  محويل 
البيضاء سيال شارع  عقوب املنصور 
الثالث  الطابق  بارك  أوفيس  عمارة 

مكتب 0ت. 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام االسا�ضي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

محويل مقر اجتماعي
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال وموزيع األسهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80002.

58I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA SIDI
BENNOUR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 25350، سيدي بنور املغرب
 STATION MASSIRA SIDI

BENNOUR  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 
شيل شارع الجيش امللكي سيدي 
بنور - 25350 سيدي بنور املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.553
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  22 أكتوار  في  املؤرخ 
ايت  الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

ال�ضي املحفوظ  كمحيف آ ر
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5035.
59I

societe menara marrakech conseil plus

deux FRERES
عقد تحييف حر ألصل مجاري  األشخاص 

املعنويون(
عقد تحييف حر ألصل مجاري

deux FRERES
0ت  بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ قي 
 DEUX FRERES أعطى  ت202  نوناف 
 59967 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التحييف الحر لألصل التجاري الكائن 
 - 00ت  رقم   2 الياسمين  مجزئة  ب 
 CAFE 50000 مراكش املغرب لفائدة
سنة   5 ملدة   LES GENERATIONS
مبتدئ من 0ت نوناف ت202 و منتهي في 
شهري  مبلغ  مقابل   2026 شتناف   09

قيمته 7.000 درهم.
50I

GEANT CONSEIL

TRANS HIDAN NEGOCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 83ت APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TRANS HIDAN NEGOCE شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أوالد 
محعود ت جماعة وقيادة سيدي 
بوعثمان بن جرير. - 50000 بن 

جرير املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   26
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.HIDAN NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : نقل الحلع 

للغيف.
أوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي  وقيادة  جماعة  ت  محعود 
بوعثمان بن جرير. - 50000 بن جرير 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : هيدان   محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  هيدان   محمد  الحيد 
حي الجبيالت 2 سيدي بوعثمان، بن 

جرير 50000 بن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  هيدان  محمد  الحيد 
حي الجبيالت 2 سيدي بوعثمان، بن 

جرير 50000 بن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 08 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 520.
Iت5

paradis

NAKHOUA IMMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
NAKHOUA IMMO شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا اقامة الخريف عمارة 09 رقم 
ت9 - 0ت202 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
520853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAKHOUA IMMO
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء منعش عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 96 شارع 
انفا اقامة الخريف عمارة 09 رقم ت9 

- 0ت202 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : سعبد  الدو ة  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  سعبد  الدو ة  الحيد 
 N 9 RUE DU TRIANGLE 7700
 MOUSC  7700 MOUSCRON

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  سعبد  الدو ة  الحيد 
 N 9 RUE DU TRIANGLE 7700
 MOUSC 7700 MOUSCRON

BELGIQUE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت0  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
نوناف  ت0  رقم  محت  ت202  نوناف 

ت202.

52I

ZHAR AHMED

TACOFI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، تت

30030، FES MAROC
TACOFI شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ولي العهد مكامب الخافاء الطابق 

الثاني مكتب رقم 25 - 30000 فاس 
املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TACOFI

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

 - الجبائية  االستشارة   - التحييف  في 

االستشارة القانونية.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ولي 

الثاني  الطابق  الخافاء  مكامب  العهد 

مكتب رقم 25 - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 260   : الغراسلي  بنعي�ضى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 220   : اجحيلل  كنزة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 520   : اجحيلل  كمال  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الغراسلي  بنعي�ضى  الحيد 

لعلج  طيب  أحمد  زنقة   8 عنوانه ا( 

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب.

عنوانه ا(  اجحيلل  كنزة  الحيدة 

األمل  حي  العلج  طيب  أحمد  زنقة   8

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب.

عنوانه ا(  اجحيلل  كمال  الحيد 

08ت02  األمريكية  املتحدة  الواليات 

بوسطن الواليات املتحدة األمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

الغراسلي  بنعي�ضى  الحيد 

لعلج  طيب  أحمد  زنقة   8 عنوانه ا( 

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5939/202.

53I

LE PREMIER CONSEIL

MZ MOTORS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MZ MOTORS شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�ضي املتجر رقم 5ت حرف ب  
املنطقة الصناعية مجزئة املحار 

املنارة كليز  - 50000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت0587ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  25 غشت  في  املؤرخ 
 MZ شركة ذات املحؤولية املحدودة 
MOTORS  مبلغ رأسمالها 00.000ت 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق االر�ضي املتجر رقم 5ت حرف 
املحار  مجزئة  الصناعية  املنطقة  ب  
املنارة كليز  - 50000 مراكش املغرب 
عن  النهائي  *التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.
الطابق  ب  التصفية  مقر  و حدد 
ب   حرف  5ت  رقم  املتجر  االر�ضي 
املحار  مجزئة  الصناعية  املنطقة 
املنارة كليز  - 50000 مراكش املغرب. 

و عين:
و  الزمراني  مححن   الحيد ة( 
00ت  رقم  الحعادة  مجزئة  عنوانه ا( 
املغرب  مراكش   50000 مراكش 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 28563ت.
55I
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FIDUCO TANTAN

MB-GoldenPaf
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
MB-GoldenPaf شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
2 رقم تت مكرر حي التقدم شارع 
الححن الثاني  - 72000 الحمارة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
MB-  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GoldenPaf
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
شارع  التقدم  حي  مكرر  تت  رقم   2
الحمارة   72000  - الثاني   الححن 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
500 حصة    : الحيد بالل املحلم 

بقيمة 00ت درهم للحصة .
حصة   500   : برادة  عالء  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  املحلم  بالل  الحيد 
ت حي  9 شقة  مجزئة الخالدية عمارة 

موالي يوسف  35000 مازة املغرب.

 03 عنوانه ا(  برادة  عالء  الحيد 
هبة  اقامة  الحايس  القا�ضي  زنقة 
ابن  شارع  الثاني  الطابق   05 الشقة 

الخطيب 30050 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  املحلم  بالل  الحيد 
ت حي  9 شقة  مجزئة الخالدية عمارة 

موالي يوسف  35000 مازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم 228.

55I

CANAL AMENAGEMENT

CANAL AMENAGEMENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANAL AMENAGEMENT
59 شارع الزرقتوني اقامة الورود 
الطابق الحابع رقم 20 59 شارع 
الزرقتوني اقامة الورود الطابق 
الحابع رقم 20، 20070، الدار 

البيضاء املغرب
CANAL AMENAGEMENT  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقتوني اقامة الورود الطابق 
الحابع رقم 20 - 20070 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت67ت57.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار  8ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 CANAL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ     AMENAGEMENT
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
الزرقتوني اقامة  59 شارع  اإلجتماعي 
 -  20 رقم  الحابع  الطابق  الورود 
20070 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : السباب شخصية.

و حدد مقر التصفية ب 59 شارع 

الطابق  الورود  اقامة  الزرقتوني 

الحابع رقم 20 املغرب 20070 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مناحي  الححن    الحيد ة(  

رقم  ت  زنقة  املنزه  مجزئة  عنوانه ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   20070   2

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798752 .

56I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA

DOUKKALA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 25350، سيدي بنور املغرب

  STATION MASSIRA DOUKKALA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 

شيل شارع الجيش امللكي سيدي 

بنور - 25350 سيدي بنور املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.553

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوار ت202 مم اإلعالم 

ال�ضي  ايت  لححن  الشريك  بوفاة 

 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع  و 

شتناف   20 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

ت202 بالشكل األتي :

 200   ، الحيد ة( فاضمة  افقيف  

حصة .

  ، ال�ضي   ايت  فاطمة   الحيد ة( 

263 حصة .

  ، ال�ضي   ايت  جميلة   الحيد ة( 

263 حصة .

  ، ال�ضي   ايت  محماد  الحيد ة( 

526 حصة .

الحيد ة( نجاة ايت ال�ضي  ،  263 

حصة .

  ، ال�ضي   ايت  املحفوظ  الحيد ة( 

526 حصة .

الحيد ة( مليكة  اليوسفي  ،  200 

حصة .

  ، ال�ضي   ايت  حفيظة  الحيد ة( 

263 حصة .

  ، ال�ضي   ايت  حليمة   الحيد ة( 

263 حصة .

  ، ال�ضي   ايت  فامحة  الحيد ة( 

263 حصة .

  ، ال�ضي   ايت  هللا  عبد  الحيد ة( 

526 حصة .

الحيد ة( عبد الرحيم  ايت ال�ضي  

،  263 حصة .

 200   ، امزيل   زينة   الحيد ة( 

حصة .

  ، ال�ضي   ايت  ابراهيم   الحيد ة( 

526 حصة .

 25   ، برغاش   ليلى  الحيد ة( 

حصة .

  ، عصاب   العزيز  عبد  الحيد ة( 

58 حصة .

 58   ، سعيد  عصاب   الحيد ة( 

حصة .

 25   ، عصاب   فاطمة  الحيد ة( 

حصة .

  ، عصاب   الكريم  عبد  الحيد ة( 

58 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5035.

57I
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SOMADINCO

CENTER CAR
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس الافنو�ضي ، 0ت206، 

الدارالبيضاء املغرب

CENTER CAR »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: أمال 2 
زنقة 3 رقم 3ت سيدي الافنو�ضي - 

0ت206 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.350355

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 500 باع  أمين  محمد  سيدي  الحيد 

حصة يملكها في الشركة لحيدة وفاء 

احما حة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

إلى  املحدودة  املحؤولية  دات  شركة 

شركة دات املحؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النضام االساي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

املحدودة  املحؤولية  دات  الشركة 

دات الشريك الوحيد

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  في  محدد  الشركة  مال  رأس 

000.ت  إلى  مقحمة  درهم  00.000ت 

وفاء  الحيدة  إلى  محندة  حصة 

احما حة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799892.
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SOMADINCO

 DELTA GESTION

COMPTABILITE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس الافنو�ضي ، 0ت206، 

الدارالبيضاء املغرب

 DELTA GESTION

COMPTABILITE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البحتان 2 عمارة ت متجر ت 

الافنو�ضي - 0ت206 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت99ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.GESTION COMPTABILITE

دراسة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومتبع املشاريع االستتمارية، و امللفات 

البنكية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البحتان 2 عمارة ت متجر ت الافنو�ضي 

- 0ت206 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

لححن  موالي  هيكل  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لححن  موالي  هيكل  الحيد 
 69 رقم   8 زنقة  ت  سلومة  عنوانه ا( 
الدارالبيضاء   20590 الحبع  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
لححن  موالي  هيكل  الحيد 
 69 رقم   8 زنقة  ت  سلومة  عنوانه ا( 
الدارالبيضاء   20590 الحبع  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799853.
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LE PREMIER CONSEIL

MZ MOTORS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MZ MOTORS  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
االر�ضي املتجر رقم 5ت حرف ب  
املنطقة الصناعية مجزئة املحار 

املنارة كليز  - 50000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت0587ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف   09 في  املؤرخ 
ذات  شركة    MZ MOTORS حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
املتجر  االر�ضي  الطابق  اإلجتماعي 
رقم 5ت حرف ب  املنطقة الصناعية 
 50000  - كليز   املنارة  املحار  مجزئة 

ل*موقف  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط بشكل نهائي.

و عين:

و  الزمراني  مححن   الحيد ة( 

00ت  رقم  الحعادة  مجزئة  عنوانه ا( 

املغرب  مراكش   50000 مراكش 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

الطابق  وفي  ت202  شتناف   09 بتاريخ 

ب   حرف  5ت  رقم  املتجر  االر�ضي 

املحار  مجزئة  الصناعية  املنطقة 

املنارة كليز  - 50000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29226ت.

60I

ائتمانية الجوهرة

 STE SUPER MARCHE EL
KASABA

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

ائتمانية الجوهرة

الرقم 63ت زنقة مامحنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 25000، 

 ريبكة اململكة املغراية

 STE SUPER MARCHE EL

KASABA شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 حي 

لطفي مكازة  - 23350 قصبة مادلة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت52ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  8ت20  7ت دجناف  في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املحؤولية املحدودة 

  SUPER MARCHE EL KASABA

درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 

حي   75 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

مادلة  قصبة   23350  - مكازة   لطفي 

اشتغال  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
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ابن   26 التصفية ب  مقر  و حدد 
بني    23000  - بورقية  شارع  سينا 

مالل املغرب. 
و عين:

و  مرصاد  سميفة   الحيد ة(  
بورقية   شارع  سينا  بن   26 عنوانه ا( 
23000 بني مالل املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  مادلة   بقصبة  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 33ت.
Iت6

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BEST SHOES«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»BEST SHOES« »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 26، شارع 
مرس الحلطان، الشقة 3، الطابق 

األول، الدار البيضاء - -  الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3265ت3.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
مايلي: -ت املصادة على مفويت الحيد 
حصصه  جميع  أحمد  وهابي  العلمي 
اجتماعية  حصة  الشركة  000ت  في 
لفائدة  للحصة(  درهم  00ت  بقيمة 
 2- اليححيني.  عبدالحالم  الحيد 
اليححيني  عبدالحالم  الحيد  تعيين 
كمحيف للشركة بعد استقالة الحيد 

العلمي وهابي أحمد.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 5ت-7-6: الذي ينص على 
مايلي: 

البنود الخاصة بحصص الشركاء 
ومحيف الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800063.
62I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»PROMO PLUS TRAV«
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»PROMO PLUS TRAV« شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت، زنقة 
الحرية، الطابق الخامس، الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت52200

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»PROMO PLUS TRAV«
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أدوات ارالت.  أو  الصناعية  املعدات 
االستيفاد   - املدنية.  الهندسة   -

والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 0ت، زنقة 

الدار  الخامس،  الطابق  الحرية، 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : مرابي  ابراهيم  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  مرابي  ابراهيم  الحيد 

محمد  شارع   ،2 املنطقة   ،96 الرقم 

املنار،  حي  الوزاني،  ححن  ابن 

25000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  مرابي  ابراهيم  الحيد 

محمد  شارع   ،2 املنطقة   ،96 الرقم 

املنار،  حي  الوزاني،  ححن  ابن 

25000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80006.

63I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CHAMS DAWAJIN«
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»CHAMS DAWAJIN« شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 5،  - 

20000 الدار البيضاء املعرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»CHAMS DAWAJIN«

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن، علف دواجن، إنتاج بيض. 

- نقل البضائع. النقل الحضري..

عنوان املقر االجتماعي : 0ت، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 5،  - 

20000 الدار البيضاء املعرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة رشيدة محتقيم :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محتقيم  رشيدة  الحيدة 

رحال  الشرف، سيدي  حي  عنوانه ا( 

الشاطئ، 00ت26 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

محتقيم  رشيدة  الحيدة 

رحال  الشرف، سيدي  حي  عنوانه ا( 

الشاطئ، 00ت26 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800062.

65I
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FOREIGN CONSULTING

ألونتور غروب انجينوغي 
كونستريكسيون

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

ألونتور غروب انجينوغي 

كونحتفيكحيون شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس الحلطان الشقة 3 الطابق 

ت الدار البيضاء - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

665ت55.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2020 غشت   25 في  املؤرخ 

املحؤولية  ذات  شركة  حل  مقرر 

انجينوغي  غروب  ألونتور  املحدودة 

رأسمالها  مبلغ  كونحتفيكحيون  

مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00

الحلطان  مرس  شارع   26 اإلجتماعي 

 - البيضاء  الدار  ت  الطابق   3 الشقة 

20500 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم محقيق الغرض التجاري.

و حدد مقر التصفية ب 26 شارع 

ت  الطابق   3 الشقة  الحلطان  مرس 

الدار البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  الطهيفي  سعيد    الحيد ة( 

06 مجزئة صابرينا الطابق  عنوانه ا( 

الجديدة   25000 الجديدة  االول 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و  الطهيفي  محمد   الحيد ة( 

سارة  مجزئة  النحيم  حي  عنوانه ا( 
عمارة 208 رقم 9تالبيضاء  20600 

كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و  املداني  ايت  عمر   الحيد ة(  
عنوانه ا( دوار اوالد عزوز العتيقيين 
الدار   27000 النواصر   بوعزة  دار 
البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 63ت750.
65I

ORIENT 5YOU

AHRIF ASSISTANCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AHRIF ASSISTANCE
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
AHRIF ASSISTANCE شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار بني 
مهدي طريق الحعيدية - 60300 

بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ت50.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر حل  ت202  8ت غشت  في  املؤرخ 
ذات  شركة   AHRIF ASSISTANCE
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
بني مهدي طريق الحعيدية - 60300 

بركان املغرب نتيجة لحل الشركة.
و عين:

احريف  محمد   الحيد ة( 
طريق  مهدي  دوار  وعنوانه ا( 
املغرب  بركان   60300 الحعيدية 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
ت202 وفي دوار بني  8ت غشت  بتاريخ 
 60300  - الحعيدية  طريق  مهدي 

بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 655.

66I

ORIENT 5YOU

ORIENT 4YOU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIENT 5YOU

BERKANE ، 60300، بركان املغرب

ORIENT 5YOU شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 55 

زنقة مكناس الطابق الثالث حي 

املحيفة - 60300 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5753

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مقرر  ت202  شتناف  3ت  في  املؤرخ 

ذات  شركة   ORIENT 5YOU حل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

حي  الثالث  الطابق  مكناس  زنقة   55

املحيفة - 60300 بركان املغرب نتيجة 

لحل الشركة.

و عين:

و  ز نيني  محمد   الحيد ة( 
مكناس  زنقة   55 رقم  عنوانه ا( 

 60300 املحيفة  حي  الثالث  الطابق 

بركان املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 55 رقم  وفي  ت202  شتناف  3ت  بتاريخ 

حي  الثالث  الطابق  مكناس  زنقة 

املحيفة - 60300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 653.

67I

LEGENDE TRAV

LEGENDE TRAV SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

LEGENDE TRAV

 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب

 LEGENDE TRAV SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزركتوني اقامة الورود الطابق 7 

شقة 20  - . الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت03ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEGENDE TRAV SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

االشغال العامة

وسيط

بيع مواد البناء

النحيج.

عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 

 7 الطابق  الورود  اقامة  الزركتوني 

شقة 20  - . الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23408

000.ت    : لخديم  محمد  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  لخديم  محمد  الحيد 
رقم   2 الحالم  اقامة  ححاني  مركب 

50 . طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  لخديم  محمد  الحيد 
رقم   2 الحالم  اقامة  ححاني  مركب 

50 . طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 37655.

68I

مكتب املحاسبة

KBM.FOOD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مكتب املحاسبة
6ت زنقة سال الحعادة 2 ، 5000ت، 

الخميحات املغرب
KBM.FOOD شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ت 

زنقة س مجزئة الوفاء - 5000ت 
الخميحات املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
KBM. : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.FOOD

: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 
الغدائية- املتاجرة.

7ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
5000ت   - الوفاء  مجزئة  س  زنقة 

الخميحات املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت  الحيدة الحدادي سعاد :  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيدة الحدادي سعاد عنوانه ا( 
الخميحات  5000ت  الحعادة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الخلفي  ولة  الحيدة 
8ت    رقم  رشد  ابن  حي  بنيس  مجزئة 

2000ت ممارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم ت32ت.

69I

FDBM Consulting

كماتشو ترونسبور
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc
كماتشو مرونحبور شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أملو 

أنطارفو القادوس  - 55350 ميدلت 
املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ازهار  محمد  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( حمزة 

موجان بتاريخ 07 أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 28 أكتوار 

ت202 محت رقم 293.

70I

TECO GEST

اميفو
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

TECO GEST
 IMM 55 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA
CASABLANCA ، 20220، الدار 

البيضاء املغرب
اميفو شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7تت شارع 

ابن منيف اقامة الزرقاء ، الطابق 
األول رقم 2  املعاريف - 20200 

الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522063
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   30
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
اإلقتضاء بمختصر تحميتها : اميفو.

مصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمبيومر  أجهزة  وتشغيل  وإنتاج 

واملنتجات اإللكتفونية
مركيب وإدارة واستخدام ومححين 

أنظمة الكمبيومر
وارامج  املعلومات  نظم  محديث 

الحاسوب
االستشارات اإلدارية ، استشارات 

نظم املعلومات.

7تت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع ابن منيف اقامة الزرقاء ، الطابق 
األول رقم 2  املعاريف - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : الححن  بو  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
 500   : العزيز صبان  الحيد عبد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد محمد بو الححن عنوانه ا( 
دوار اكشيكشات حي الححني 20230 

الدار البيضاء املغرب.
صبان  العزيز  عبد  الحيد 
األول  الطابق   66 زنقة  5ت  عنوانه ا( 
الدار   20202 األلفة  ت  األزهري 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد محمد بو الححن عنوانه ا( 
دوار اكشيكشات حي الححني 20230 

الدار البيضاء املغرب
صبان  العزيز  عبد  الحيد 
األول  الطابق   66 زنقة  5ت  عنوانه ا( 
الدار   20202 األلفة  ت  األزهري 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799888.
Iت7

NJ BUSINESS

UNIVERS I -TECH PRIVÉ
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9ت AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

   UNIVERS I -TECH PRIVÉ



23409 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تابو 
شعيب الدكالي شقة 2 املدينة 
الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63359

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 
رطل  الحيد ة(  للشركة  محيف جديد 

بناني لينا كمحيف وحيد
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت506.

72I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA SIDI
BENNOUR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 25350، سيدي بنور املغرب
 STATION MASSIRA SIDI

BENNOUR  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 
شيل شارع الجيش امللكي سيدي 
بنور - 25350 سيدي بنور املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.553
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  نوناف   22 في  املؤرخ 
ايت  الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

ال�ضي عبد هللا كمحيف آ ر
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5035.

73I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

سيبروج
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET

STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,3تت

Mohammedia Maroc

سيافوج شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Bd وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Riad, Résidence les orchidées

 3, Imm B, 2ème étage N°10

Mohammedia  - 28800 املحمدية 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29255

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيافوج.

مجميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,بناء ,صيانة وإعادة مأهيل أو مركيب 

أو  هياكل  أو  معدات  بناء  أو  مقني 

وحدات صناعية. .

 Bd  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Riad, Résidence les orchidées

 3, Imm B, 2ème étage N°10

Mohammedia  - 28800 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : شفيق  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00.000ت درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  شفيق  محمد  الحيد 

م  روسور  بيتس  السييحطا  بإقامة 

املحمدية  5ت  شقة  أوه  عمارة  ت  س 

28800   املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  شفيق  محمد  الحيد 

م  روسور  بيتس  السييحطا  بإقامة 

املحمدية  5ت  شقة  أوه  عمارة  ت  س 

28800   املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 2335.

75I

AMOURI CONSULTING

 FERTILISANTS ET«

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION

 PAR ABREVIATION «

FERTIMACO
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 FERTILISANTS ET MATERIAUX«

 DE CONSTRUCTION PAR

  ABREVIATION » FERTIMACO

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

جبل تغات ت القطعة رقم 65   

طريق مكناس 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30773

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  يونيو   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

التافع باألسهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املدير وتعيين مديرين جدد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

الصالحيات التي ممنس لإلدارة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغييف نشاط الشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

إغالق الفرع وإنهائه

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

محديث النظام األسا�ضي

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد القوانين املحدثة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على التافع باألسهم

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مديرين  وتعيين  املديرين  استقالة 

مشاركين جدد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

الصالحيات التي ممنس لإلدارة

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغييف نشاط الشركة

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

إغالق الفرع وإنهائه

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

محديث النظام األسا�ضي

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد القوانين املحدثة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5862.

75I
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SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE GRANDS
 TRAVAUX ROUTIERS

CHOUROUK
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
 SOCIETE GRANDS TRAVAUX
ROUTIERS CHOUROUK شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم ت اقامة شروق عمارة 5 زنقة 
مرموشة اطلس  - 30000 فاس 

املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56779
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم  محويل   املؤرخ في ت0 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة  شروق  اقامة  ت  رقم  »شقة 
 30000  - اطلس   مرموشة  زنقة   5
الطابق  3-2-ت   « إلى  املغرب«  فاس 
زنقة   59 عمارة  الزهراء  اقامة  االول 
 30000  - فاس  اطلس  الححيمة 

فاس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5068.
76I

NJ BUSINESS

GOOD CHEF
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9ت AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

GOOD CHEF »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة  

مكامب زينب شقة 8ت الطابق 3 

شارع عبد العالي بنشقرون املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63527

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت3 ماي ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

تغييف مقر الشركة من عمارة مكامب 
عبد  شارع   3 الطابق  8ت  شقة  زينب 

الجديدة  املدينة  بنشقرون  العالي 
حي  سطات  زنقة   29 رقم  الى  فاس 

االمل طريق صفرو فاس

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مفويت 500 حصة من الحيد محمد 

الحق  عبد  الحيد  الى  بدري  سعيد 

شكران

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة:  القانوني  الشكل  تغييف 

الى  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

تغيف النطام االسا�ضي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5062.

77I

M.A.I GROUPE SERVICE

EL MOHTARIF TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°30ت

، 14000، KENITRA MAROC

EL MOHTARIF TRANS

 شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت3 شارع 

مارميف عبد الحالم بن محمد فال 

فلوري اقامة رياض الزيتون مكتب 
رقم 2 - 5000ت القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 EL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOHTARIF TRANS

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل االشخاص لححاب الغيف.

عنوان املقر االجتماعي : ت3 شارع 

فال  محمد  بن  الحالم  عبد  مارميف 

مكتب  الزيتون  رياض  اقامة  فلوري 
رقم 2 - 5000ت القنيطرة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الكريم  عبد  العحاوي  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  العحاوي  الحيد 

عنوانه ا( شارع  عقوب املنصور رقم 

تت 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

الكريم  عبد  العحاوي  الحيد 

عنوانه ا( شارع  عقوب املنصور رقم 

تت 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 88568.

78I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA SIDI
BENNOUR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 25350، سيدي بنور املغرب
 STATION MASSIRA SIDI

BENNOUR  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 
شيل شارع الجيش امللكي سيدي 
بنور - 25350 سيدي بنور املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.553
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  نوناف   22 في  املؤرخ 
ايت  الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

ال�ضي ابراهيم كمحيف آ ر
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5035.

79I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA
DOUKKALA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل الشكل القانوني للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 25350، سيدي بنور املغرب
 STATION MASSIRA DOUKKALA

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
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و عنوان مقرها االجتماعي محطة 

شيل شارع الجيش امللكي سيدي 

بنور - 25350 سيدي بنور .

محويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.553

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

محويل  مم  ت202  نوناف   22 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

املحؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5035.

80I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 PRESTO بريسطو رنت كار

RENT CAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول مطوان ، 93000، مطوان 

املغرب

 PRESTO RENT بريحطو رنت كار

CAR شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جبل مواقال زنقة د رقم ت0 مطوان - 

93000 مطوان املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29785

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الجبار  عبد  الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة  67ت  علوش 

الحيد  ة(  لفائدة   500 حصة  أصل 
رشيد النوري بتاريخ 03 نوناف ت202.

العولة  حمزة  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  67ت 
500 حصة لفائدة  الحيد  ة( رشيد 

النوري بتاريخ 03 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   09 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5877.

Iت8

CAB ADVICE

DEZZAZE MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محمد الخامس عمارة رقم 

58ت الطابق األول شقة رقم 2 ، 

6000ت، سيدي قاسم املغرب

DEZZAZE MAROC شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

58ت شقة رقم 2 الطابق األول شارع 

محمد الخامس - 6000ت سيدي 

قاسم املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEZZAZE MAROC

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمال

- نقل الحلع

- نقل الحياح.

عنوان املقر االجتماعي : عمارة رقم 
58ت شقة رقم 2 الطابق األول شارع 
سيدي  6000ت   - الخامس  محمد 

قاسم املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد نجيب دزاز :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  دزاز  نجيب  الحيد 
5200ت  اححين   اوالد  العبيات  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  دزاز  نجيب  الحيد 
5200ت  اححين   اوالد  العبيات  دوار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت2  بتاريخ  قاسم   بحيدي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم ت28.

82I

CREASTE MAROC

BAKEUP
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CREASTE MAROC
 IMM تت RUE HADJ OMAR RIFFI
 N°6 3EME ETAGE CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

BAKEUP شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

 IMM وعنوان مقرها اإلجتماعي
 55 RUE ABDELKADER

 MOUFTAKAR ETG 2 APT N°6
CASABLANCA - 20250 الدار 

البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

586853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يناير   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAKEUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.E-COMMERCE

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 IMM 55 RUE ABDELKADER

 MOUFTAKAR ETG 2 APT N°6

الدار   CASABLANCA - 20250

البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

50 حصة    : الهيبة  كوثر  الحيدة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

50 حصة    : الهيبة  نهيلة  الحيدة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الهيبة  كوثر  الحيدة 
ت رقم  2ت عمارة  اقامة الحالم م س 

55ت  20250 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا(  الهيبة  نهيلة  الحيدة 
ت رقم  2ت عمارة  اقامة الحالم م س 

55ت 20250 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الهيبة  كوثر  الحيدة 
ت رقم  2ت عمارة  اقامة الحالم م س 

55ت 20250 الدار البيضاء املغرب

عنوانه ا(  الهيبة  نهيلة  الحيدة 
ت رقم  2ت عمارة  اقامة الحالم م س 

55ت 20250 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير ت202 محت رقم 762683.

83I
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EUREXMA

تكريا أفريكا
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 87ت

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
مكريا أفريكا شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي برج 

كريحتال ت الدور العاشر شارع 
املوحدين  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ت8ت52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   08
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
مكريا   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أفريكا.
مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري.
برج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  العاشر  الدور  ت  كريحتال 
البيضاء  الدار   20000  - املوحدين  

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 CG HOLDING :  700 الشركة 
حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .
كيار  فرانك  كرسطوف  الحيد 
درهم   30.000 بقيمة  حصة   300   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 CG HOLDING الشركة 
0تت78   فيفدان   زنقة   8 عنوانه ا( 

الفيزيني  فرنحا.

كيار  فرانك  كرسطوف  الحيد 
0تت78  فيفدان   زنقة   8 عنوانه ا( 

الفيزيني فرنحا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

كيار  فرانك  كرسطوف  الحيد 
0تت78   فيفدان  زنقة   8 عنوانه ا( 

الفيزيني  فرنحا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 7999636.

85I

EUREXMA

ميال سبورت
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 87ت

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

ميال سبورت شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت5،شارع 

الزرقطوني الطابق الحابع الرقم 37  

- 20000 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت5209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
ميال   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سبورت.
غرض الشركة بإيجاز : ناد ريا�ضي.
عنوان املقر االجتماعي : ت5،شارع 
  37 الرقم  الحابع  الطابق  الزرقطوني 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الهندوز  الحيد عبد الحي 
حصة بقيمة 00.000ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الهندوز  الحي  عبد  الحيد 
الهنا  حي  9ت  رقم  زنقة   35 عنوانه ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
الهندوز  الحي  عبد  الحيد 
الهنا  حي  9ت  رقم  زنقة   35 عنوانه ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 789739.

85I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

S.R.N.B شركة
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
S.R.N.B شركة

 شركة ذات املحؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353255

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  يونيو   09 في  املؤرخ 
شركة ذات املحؤولية املحدودة شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    S.R.N.B
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20250 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : مدني حجم 

املعامالت.
جمبلة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار  الجماعة  قرية  رر   6 الزنقة   3
20250 الدار  البيضاء الدار لبيضاء 

البيضاء املغرب. 
و عين:

الدين   بلدي  و  الحيد ة( سيف 
 3 جمبلة  لبيضاء  الدار  عنوانه ا( 
 20250 الجماعة  قرية  رر   6 الزنقة 
كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 55ت795.

86I

zakaria gestion snc 

 DEUXIEME CHANCE D›OR
2020

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc
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 deuxieme chance d›or 2020
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 78ت مكرر 
شارع الححن االول الخميحات - 

5000ت  الخميحات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28859

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  28 أكتوار  املؤرخ في 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 deuxieme chance الشريك الوحيد
d’or 2020  مبلغ رأسمالها 200.000 
78ت  درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
مكرر شارع الححن االول الخميحات 
نتيجة  املغرب  الخميحات  - 5000ت  

ل : انعدام النشاط.
78ت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مكرر شارع الححن االول الخميحات 

- 5000ت  الخميحات املغرب. 
و عين :

و  أزكاغ  ادريس    الحيد ة( 
محمد  سيدي  زنقة  ت28  عنوانه ا( 
5000ت   ت  الياسمين  هللا  عبد  بن 
كمصفي  ة(  املغرب  الخميحات 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 322ت.
87I

THALAL CONSULTANTS

RICORDEAU IMMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RICORDEAU IMMO شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي شارع ححن 

بن مبارك اقامة الخطابية عمارة 

ب الطابق األول رقم 3 مراكش - 

50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9953تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت0 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RICORDEAU IMMO

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ححن  شارع  الخطابي  الكريم  عبد 

عمارة ب  الخطابية  اقامة  مبارك  بن 

الطابق األول رقم 3 مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

0ت    : فينونس  ريكوردو  الشركة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 55   : شمبان   سيلين  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

 55   : ريكوردو   فانحون  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فينونس  ريكوردو  الشركة 

لشالوري   دو  شارع  8ت7  عنوانه ا( 

30ت55  ويحو سيف موف  فرنحا.

الحيدة سيلين شمبان  عنوانه ا( 

30ت55  لشالوري   دو  شارع  8ت7 

ويحو سيف موف فرنحا.

ريكوردو   فانحون  الحيد 

لشالوري   دو  شارع  8ت7  عنوانه ا( 

30ت55 ويحو سيف موف فرنحا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة سيلين شمبان  عنوانه ا( 

30ت55  لشالوري   دو  شارع  8ت7 

ويحو سيف موف فرنحا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29033ت.

88I

somadik

R.D HOSPITALITY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 8ت nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

R.D HOSPITALITY شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

 appt n 06 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 imm dipromer laayoune port -

70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت3877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  6ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 R.D  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOSPITALITY

 GESTION : غرض الشركة بإيجاز

.DES MAISONS D’HOTEL

 appt n  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 06 imm dipromer laayoune port

70000 - العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

 750  : الريكاس  بكر  ابو  الحيد 
بقيمة 00ت درهم.

 750  : الدرهم  احالم  الحيدة 
بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد ابو بكر الريكاس عنوانه ا( 
شارع االمين فيال الريكاس حي موالي 

رشيد 7000 العيون املغرب.
عنوانه ا(  الدرهم  احالم  الحيدة 
شارع االمين فيال الريكاس حي موالي 

رشيد 7000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد ابو بكر الريكاس عنوانه ا( 
شارع االمين فيال الريكاس حي موالي 

رشيد 7000 العيون املغرب
مم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 05 

نوناف ت202 محت رقم 3507.

89I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ORNEMENTALIS
شركة ذات املحؤولية املحدودة
مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي مجزئة 

التمحماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
مطوان ، 93000، مطوان املغرب
ORNEMENTALIS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: محطة 

الوزيز املدار الوزيز  - - الدار البيضاء 
املغرب.

»مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

25579ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
املحيفين  مهام  مزاولة  مدة  مجديد 

ملدة: 99 سنوات.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799325.

90I

NJ BUSINESS

STE IMANE YASMINE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9ت AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE IMANE YASMINE شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ولد 
حمو والد الطيب فاس - 30000 

فاس املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تتت70
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   20
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMANE YASMINE
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  مواد  وايع  البناء  و  املتنوعة 

بالجملة .
عنوان املقر االجتماعي : دوار ولد 
حمو والد الطيب فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد احمد عبيدي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة .

الحيد عبد العزيز عبيدي :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

الحيد احمد عبيدي : 500 بقيمة 

00ت درهم.

 500  : العزيز عبيدي  الحيد عبد 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عبيدي  احمد  الحيد 

اوالد حمو اوالد اوالد الطيب 30000 

فاس املغرب.

عبيدي   العزيز  عبد  الحيد 

اوالد  حمو  دواراوالد  عنوانه ا(    

الطيب 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عبيدي  احمد  الحيد 

اوالد حمو اوالد اوالد الطيب 30000 

فاس املغرب

عبيدي   العزيز  عبد  الحيد 

اوالد  حمو  دواراوالد  عنوانه ا(    

الطيب 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5892.

Iت9

FIDUCO TANTAN

SONTERRE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

SONTERRE شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق ت 
رقم تت مجموعة 2 حي التقدم شارع 

الححن الثاني - 72000 الحمارة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  6ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONTERRE

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي : الطابق ت 

رقم تت مجموعة 2 حي التقدم شارع 

الحمارة   72000  - الثاني  الححن 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

500 حصة  الحيد صالح لافيني :  

بقيمة 00ت درهم للحصة .

الحيد محمد غازي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  لافيني  صالح  الحيد 

ابن  الحكامنة  الثوالت  املهدي  اوالد 

احمد 26050 سطات املغرب.

عنوانه ا(  غازي  محمد  الحيد 

 26050 ابن احمد  مركز اوالد فارس 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  لافيني  صالح  الحيد 

ابن  الحكامنة  الثوالت  املهدي  اوالد 

احمد 26050 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم 227.

92I

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU« 

SPTRADIV
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 STRICT CONSULTING »«

S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق الحفلي شقة 3 

مجموعة 2 عمارة 3 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

SPTRADIV شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت20 شارع 

مصطفى املعاني الطابق 2 الشقة 

9 الدار البيضاء - 30ت20 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.508267

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  يونيو  5ت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

SPTRADIV  مبلغ رأسمالها 00.000ت 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق  املعاني  مصطفى  شارع  ت20 

30ت20   - البيضاء  الدار   9 الشقة   2

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

اقتصادية.

ت20  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 2 الطابق  املعاني  مصطفى  شارع 

30ت20   - البيضاء  الدار   9 الشقة 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الحيد ة( JIHANE  BOUABID و 

 LOT EL FERDAOUS GH )عنوانه ا

 25 IMM 35 APPT 0ت EL OULFA

املغرب  البيضاء  الدار   20220

كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

مبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 3 شقة  الحفلي  الطابق   2 الشرف   :

مجموعة 2 عمارة 3 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت2  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 793223.

93I

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU« 

LA MAISON DHM
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 STRICT CONSULTING »«

S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق الحفلي شقة 3 

مجموعة 2 عمارة 3 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

LA MAISON DHM شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 شارع 

ابو اسحاق املاروني املعاريف الدار 

البيضاء - 00ت20 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.573257

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  يوليوز   09 في  املؤرخ 

 LA املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    MAISON DHM

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اسحاق  ابو  شارع   83 اإلجتماعي 

 - البيضاء  الدار  املعاريف  املاروني 

00ت20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : وفاة شريك.

و حدد مقر التصفية ب 83 شارع 

الدار  املعاريف  املاروني  اسحاق  ابو 

البيضاء  الدار  00ت20   - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و   SAID  DAHIM الحيد ة( 

اسحاق  ابو  شارع   226 عنوانه ا( 

البيضاء  الدار  املعاريف  املاروني 

املغرب  البيضاء  الدار  00ت20 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الشرف   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مجموعة   3 شقة  الحفلي  الطابق   2

20000، الدار البيضاء   ،  3 2 عمارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 795652.

95I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ARHDIS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N ت

، 14000، KENITRA MAROC

ARHDIS  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االمل رقم 30 شقة رقم ت زنقة واد 
زيز اكدال  - 0090ت الرااط املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5956تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 9ت فافاير ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ت  رقم  شقة   30 رقم  االمل  »اقامة 
زنقة واد زيز اكدال  - 0090ت الرااط 
الفتس  مجزئة   78 »رقم  إلى  املغرب« 

النواصر  زنقة  الخامس  شارع محمد 

الدار الحمراء مابريكت  - 000تت سال  

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بالرااط   التجارية 

رقم  محت  ت202  أكتوار   30

ت630ت0ت2تتتت50.

95I

nabiq mohammed

espace taiba
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
espace taiba شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : كيلو 7 
طريق مراكش  - 23000 بني مالل 

املفرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  8ت أكتوار  املؤرخ في 
محؤولية  ذات  espace taiba شركة 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
طريق   7 كيلو  اإلجتماعي  مقرها 
املفرب  مالل  بني   23000  - مراكش  
هدف  على  الصول   لعدم  نتيجة 

الشركة.
و عين:

و  العز  ام  الغزواني   الحيد ة( 
عنوانه ا( بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
 7 كيلو  وفي  ت202  نوناف  5ت  بتاريخ 
مالل  بني   23000  - مراكش   طريق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 59تت.
96I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HABD GHI SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE HABD GHI SARL AU شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 
شارع املقاومة الجرف - 52000 

الراشيدية  املغرب 
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5385ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HABD GHI SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقيف.
 59 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52000  - الجرف  املقاومة  شارع 

الراشيدية  املغرب .
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اغري�ضي   القادر  عبد  الحيد 
املقاومة  شارع   59 رقم  عنوانه ا( 

الجرف 52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
اغري�ضي   القادر  عبد  الحيد 
املقاومة  شارع   59 رقم  عنوانه ا( 

الجرف 52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
محت   - بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

رقم -.

97I
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AMG CONSULTING

SEAWEAR ATNVEVER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

AMG CONSULTING
  BD LA GRANDE CEINTURE 35ت

 HAY MOHAMMADI ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SEAWEAR ATNVEVER شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت7إقامة 
إبن بطوطة زاوية إبن بطوطة و 

عبدالكريم الديوري طابق ت رقم3   
- 20300 الدار البيضاء املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت50333.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 29 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إبن  زاوية  بطوطة  إبن  »ت7إقامة 
بطوطة و عبدالكريم الديوري طابق 
البيضاء  الدار   20300  - رقم3    ت 
الصناعي  الحي  »ت5  إلى  املغرب« 
سال   000ت2   - مابريكت  الرحمة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 6تت799.
98I

AMG CONSULTING

WEAR SHOP
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

AMG CONSULTING
  BD LA GRANDE CEINTURE 35ت

 HAY MOHAMMADI ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WEAR SHOP شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت7إقامة 
إبن بطوطة زاوية إبن بطوطة

 و عبدالكريم الديوري طابق ت رقم3 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503327
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 29 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إبن  زاوية  بطوطة  إبن  »ت7إقامة 
بطوطة و عبدالكريم الديوري طابق 
البيضاء  الدار   20000  - رقم3  ت 
الصناعي  الحي  »ت5  إلى  املغرب« 
سال   000ت2   - مابريكت  الرحمة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799556.
99I

FS

RIWAQ BUSINESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52000، الرشيدية املغرب
RIWAQ BUSINESS شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 52 
مقاطع زنقة محمد القري و زنقة 

موالي يوسف - 52000 الرشيدية  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت399ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 
ذات  شركة   RIWAQ BUSINESS
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
52 مقاطع زنقة محمد القري و زنقة 
الرشيدية    52000  - يوسف  موالي 
املغرب نتيجة لعدم التوفق في انجاح 

املشروع.

و عين:

و  حاجي  ححن   الحيد ة( 

القدس  حي  الشرفاء  واد  عنوانه ا( 

كمصفي  املغرب  الريصاني   52550

 ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 52 رقم  وفي  ت202  نوناف  0ت  بتاريخ 

زنقة  و  القري  محمد  زنقة  مقاطع 

الرشيدية   52000  - يوسف  موالي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت525/202.

00Iت

مكتب التوثيق

AMOR IMMOBILIER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مكتب التوثيق

مطوان طريق سبتة اقامة حدائق 

مرجان الطابق االر�ضي شقة رقم 3، 

9300، مطوان املغرب

AMOR IMMOBILIER شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مطوان 

شارع الجيش امللكي اقامة دار 

الحالم مكتب رقم 5 3900 مطوان 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30559

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AMOR : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.IMMOBILIER

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

مطوان   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الجيش امللكي اقامة دار الحالم 

مكتب رقم 5 3900 مطوان املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

22.000.000 درهم، مقحم كالتالي:

الحيد الححن الشبتي :  39.600 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

  : الشبتي  سعيد  محمد  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   35.200

للحصة .

 35.200   : الشبتي  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

0000تت   : بقال  ادريس  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الشبتي  الححن  الحيد 

مطوان 3900 مطوان املغرب.

الشبتي  سعيد  محمد  الحيد 

مطوان   3900 مطوان  عنوانه ا( 

املغرب.

عنوانه ا(  الشبتي  هشام  الحيد 

مطوان 3900 مطوان املغرب.

عنوانه ا(  بقال  ادريس  الحيد 

مطوان 3900 مطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:

الشبتي  سعيد  محمد  الحيد 

مطوان   3900 مطوان  عنوانه ا( 

املغرب

عنوانه ا(  بقال  ادريس  الحيد 

مطوان 3900 مطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6905.

Iت0ت
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STE BRONEX TRANS  SARL

 STE NORTH LABEL 
ADVERTISING SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

 STE NORTH LABEL
ADVERTISING SARL

الشركة املحاسبة الكافى ف.ا.م 
ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 7ت طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 STE NORTH LABEL 

ADVERTISING SARL شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
 SIDI وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LYAMANI CENTRE-BP 68

 CERCLE D›ASILAH - 90055
اصيلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري ت6.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  25 غشت  في  املؤرخ 
 STE  شركة ذات املحؤولية املحدودة
 NORTH LABEL ADVERTISING
0.000ت  رأسمالها  مبلغ    SARL
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 SIDI LYAMANI CENTRE-BP
 68 CERCLE D’ASILAH - 90055
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  اصيلة 

النشاط.
7 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
عراق عمارة صفا و املروة طابق األول 
عمارة  عراق  شارع   7 طنجة  7ت  رقم 
7ت  رقم  األول  طابق  املروة  و  صفا 

طنجة 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

الحيد ة( صالح الدين  البوعناني 
حي  املنطلق   35 فيال  عنوانه ا(  و 
الرااط  00ت0ت  الرااط  الفتس ح.ي.م 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باصيلة  بتاريخ 27 أكتوار 

ت202 محت رقم ت25/2.

02Iت

األستاذة مريم الغياتي

ARBOFRAIS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

األستاذة مريم الغياتي

مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 

، 33000، فاس املغرب

ARBOFRAIS  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC

وفاة شريك
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.597

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم اإلعالم 

و   SAID SLAOUI الشريك  بوفاة 

 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في ت0 ماي ت202 

بالشكل األتي :

 TAHA SLAOUI  ،  350 )الحيد ة

حصة .

  JAMILA SLAOUI  ، الحيد ة( 

25ت حصة .

  HALIMA SLAOUI  ، الحيد ة( 

75ت حصة .

  SAFAE SLAOUI  ، الحيد ة( 

75ت حصة .

 AYA SLAOUI  ،  175 )الحيد ة

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 367.

03Iت

BIMOB

BIMOB SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BIMOB
26 شارع مرس الحلطان شقة 

3 الطابق االول ، 20590، الدار 
البيضاء املغرب

BIMOB SARL شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس الحلطان شقة 3 الطابق 5  - 

20550 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229ت52
 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIMOB SARL
منصة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخصصة  اإللكتفونية  للتجارة 

BIM للنمذجة  وآستشارات
 Plateforme e-commerce
 dédiée à la modélisation et

.consulting BIM
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
 -   5 الطابق   3 الحلطان شقة  مرس 

20550 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد مروان اسامة زواوي :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
الحيد الححن جرار وليدي :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زواوي  اسامة  مروان  الحيد 
الطائى  حامم  زنقة   27 عنوانه ا( 
سوي�ضي  قاسم  بئف  رمضان  مجزئة 

20300 الرااط املغرب.
وليدي  جرار  الححن  الحيد 
الطابق  عمران  اقامة  عنوانه ا( 
كلفورنيا  د  عمارة   5 الشقة  الحفلي 

20500 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن محيفي الشركة:
زواوي  اسامة  مروان  الحيد 
الطائى  حامم  زنقة   27 عنوانه ا( 
سوي�ضي  قاسم  بئف  رمضان  مجزئة 

20300 الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798879.
05Iت

omri compta sarl au

LOMTRANS SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omri compta sarl au
 N°5 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
LOMTRANS SARL AU شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية(

 ANG BD وعنوان مقرها اإلجتماعي
MED V وواشنطن رقم 75 طنجة - 

90050 طنجة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
535ت5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 LOMTRANS الوحيد  الشريك 
00.000ت  SARL AU  مبلغ رأسمالها 
 ANG درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 75 رقم  وواشنطن   BD MED V
طنجة - 90050 طنجة  املغرب نتيجة 
مبيعات  رقم   محقق  لم  الشركة   : ل 

لفتفة طويلة.
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 ANG BD و حدد مقر التصفية ب

 - 75 طنجة  رقم  وواشنطن   MED V

90050 طنجة املغرب . 

و عين:

و  العمري  رشيد   الحيد ة( 

رقم  شقة   535 رقم  عنوانه ا( 

الجديد    مغرب  مجزئة   3 طابق  9ت 

92000 العرائش املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9855.

05Iت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

KAZOM NEGOCE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

kazom negoce شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

الرحبة زريقات اوفوس - 52000 

اوفوس املغرب.

مقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حذف  مم  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 

الشركة  نشاط  من  التالية  األنشطة 

الحالي :

نقل البضائع لححاب الغيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت53.

06Iت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ILHAM ENERGIE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ste ilham energie  »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 

بالغمة اوفوس  - - الرشيدية  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

الهام  الحيدة  من  حصص  مفويت 

دانوش الي الحيد بقدير علي 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  القنوني  الشكل  تغيف  مايلي: 

ذات  املحدودة  املحوولية  ذا  شركة 

املحوولية  ذا  الي شركة  واحد  شريك 

املحدودة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي  ت0:  رقم  بند 

الحيدة  من  حصص  مفويت  مايلي: 

الهام دانوش الي الحيد بقدير علي 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

من  القنوني  الشكل  تغيف  مايلي: 

ذات  املحدودة  املحوولية  ذا  شركة 

املحوولية  ذا  الي شركة  واحد  شريك 

املحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 533.

07Iت

األستاذة مريم الغياتي

ARBOFRAIS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

األستاذة مريم الغياتي
مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 
، 33000، فاس املغرب

ARBOFRAIS  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000
.IFRANE MAROC

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.597
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

SLAOUI TAHA كمحيف وحيد
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 367.

08Iت

األستاذة مريم الغياتي

AGROFRAIS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

األستاذة مريم الغياتي
مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 
، 33000، فاس املغرب

AGROFRAIS  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000
.IFRANE MAROC

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري

595 

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم اإلعالم 
و   SAID SLAOUI الشريك  بوفاة 
 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في ت0 ماي ت202 
بالشكل األتي :

 TAHA SLAOUI  ،  350 )الحيد ة
حصة.

  JAMILA SLAOUI  ، الحيد ة( 
25ت حصة.

  HALIMA SLAOUI  ، الحيد ة( 
75ت حصة.

  SAFAE SLAOUI  ، الحيد ة( 
75ت حصة.

 AYA SLAOUI  ،  175 )الحيد ة
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375.
09Iت

omri compta sarl au

O.M.B TRANS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

omri compta sarl au
 N°5 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
O.M.B TRANS شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن  
كيفان رقم 73 رقم 25 طنجة  - 

90050 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52069

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    O.M.B TRANS
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
اإلجتماعي حي بن  كيفان رقم 73 رقم 
املغرب  طنجة   90050  - طنجة    25
مبيعات  محقيق  يتم  لم   : ل  نتيجة 

الشركة لفتفة طويلة.
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حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 25 طنجة   رقم   73 كيفان رقم  بن  

90050 طنجة املغرب. 
و عين:

و  عصام   بونوح   الحيد ة( 
اقامة   النصر   مجزئة  عنوانه ا( 
 90050 ت0   رقم  ج  بلوك  الديوان  

طنجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9856.

0Iتت

امغار عبد الغافور

PROYAM
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
ت الطابق االول مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب
PROYAM شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي لال عائشة 

جماعة الزيتون مطوان - 93000 
مطوان املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROYAM
غرض الشركة بإيجاز : التخفيض 

العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : لال عائشة 
 93000  - مطوان  الزيتون  جماعة 

مطوان املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عحيلة ياسين :  50 حصة 

بقيمة 000.ت درهم للحصة.
حصة   50   : منيف  عحيلة  الحيد 

بقيمة 000.ت درهم للحصة.
 الحيد عحيلة ياسين : 50 بقيمة 

000.ت درهم.
بقيمة   50  : منيف  عحيلة  الحيد 

000.ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  ياسين  عحيلة  الحيد 
رقم  النيل  واد  شارع  القدس  مجزئة 

08 مرميل 50ت93 مرميل املغرب.
عنوانه ا(  منيف  عحيلة  الحيد 
رقم  النيل  واد  شارع  القدس  مجزئة 

08 مرميل 50ت93 مرميل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  منيف  عحيلة  الحيد 
رقم  النيل  واد  شارع  القدس  مجزئة 

08 مرميل 50ت93 مرميل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6905.
Iتتت

األستاذة مريم الغياتي

AGROFRAIS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

األستاذة مريم الغياتي
مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 
، 33000، فاس املغرب

AGROFRAIS  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.595

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  28 أكتوار  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

SLAOUI TAHA كمحيف وحيد
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375.
2Iتت

األستاذة مريم الغياتي

AVICOLE SLAOUI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

األستاذة مريم الغياتي
مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 
، 33000، فاس املغرب

AVICOLE SLAOUI  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000
.IFRANE MAROC

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت5.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم اإلعالم 
و   SAID SLAOUI الشريك  بوفاة 
 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في ت0 ماي ت202 
بالشكل األتي :

  TAHA SLAOUI  ، الحيد ة( 
ت53.ت5 حصة.

  JAMILA  SLAOUI  ، الحيد ة( 
5.833ت حصة.

  HALIMA  SLAOUI  ، الحيد ة( 
20.766 حصة.

  SAFAE SLAOUI  ، الحيد ة( 
20.766 حصة.

  AYA SLAOUI  ، الحيد ة( 

20.766 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375.
3Iتت

O CAPITAL GROUP

Ranch Adarouch
تعيين مدير عام

RANCH ADAROUCH
شركة محاهمة

رأسمالها 250.000.000  درهم، 
مقرها االجتماعي زاوية محج الجزائر 
و زنقة سطات،رقم2, الطابق األول، 

الرااط 
السجل التجاري بالرااط رقم 

ت05ت2
التعريف الجبائي79تت0330

تعيين مدير عام منتدب للشركة
مجلس  محضر  بمقت�ضى 
سبتماف   28 بتاريخ  املنعقد  اإلدارة 

ت202 
قرر أعضاء مجلس االدارة :

املنتدب  العام  املدير  مهام  إنهاء 
الحيد عمر بوزيان-

من  أوحلي،  حمو  الحيد  تعيين   
للبطاقة  حامل  مغراية  جنحية 

D5الوطنية رقم- 77ت
 
ً
جديدا منتدبا   عاما  مديرا 
للشركة, إبتداء من 28 سبتماف ت202
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

أكتوارت202 محت رقم ت827تت
5Iتت

DRY IMPORT

HERMIMOB
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

HERMIMOB
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

HERMIMOB شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 3ت زنقة 
أحمد املجاتي إقامة لزالب الطابق 
ت رقم 8 - 20300 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
395ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   06
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERMIMOB
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
3ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  لزالب  إقامة  املجاتي  أحمد 
البيضاء  الدار   20300  -  8 رقم  ت 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.526.000 درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عمر مازي سعود :  65.260 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد عمر مازي سعود عنوانه ا( 
ط  س  درج  عبداملومن  شارع  87ت 
7600ت  املحتشفيات  حي  ت2  ش   6

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد عمر مازي سعود عنوانه ا( 
ط  س  درج  عبداملومن  شارع  87ت 
7600ت  املحتشفيات  حي  ت2  ش   6

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 25ت799.
5Iتت

STE FIDUCONFIANCE

MAGIC BOX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MAGIC BOX  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بالطابق الحفلي , مجزئة آيت 
ٱسقاطو رقم 76ت, فاس - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر   2020 دجناف  6ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
   MAGIC BOX ذات الشريك الوحيد 
درهم   100.000,00 رأسمالها  مبلغ 
املحل  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
آيت  , مجزئة  الحفلي  بالطابق  الكائن 
 30000  - فاس  76ت,  رقم  ٱسقاطو 
موقف   : ل  نتيجة  املغرب   فاس 

النشاط االقتصادي للشركة.
املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
آيت  , مجزئة  الحفلي  بالطابق  الكائن 
 30000  - فاس  76ت,  رقم  ٱسقاطو 

فاس املغرب. 
و عين:

عنوانه ا(  و  ما  دونغ    الحيد ة( 
املرني�ضي  عمارة  البطحاء  ساحة   2
الطابق ت الرقم 2 فاس املدينة فاس  
كمصفي  ة(  املغرب   فاس   30000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
املحل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
آيت  , مجزئة  الحفلي  بالطابق  الكائن 

ٱسقاطو رقم 76ت, فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يناير   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت03/02ت.
6Iتت

TENNIS SPORTS MED

TSM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

TENNIS SPORTS MED
 Résidence Beethoven 2, 3

 ème étage N°82 Place Brahim
 Roudani,  Rue la Sena, Oleron،

90000، TANGER MAROC
TSM شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Résidence Beethoven 2, 3
 ème étage N°82 Place Brahim

 Roudani,  Rue la Sena,  - 90000
TANGER MAROC

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8789تت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   09
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

.TSM : اإلقتضاء بمختصر تحميتها
 activités  : بإيجاز  غرض الشركة 

.liées au sport
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 Résidence Beethoven 2, 3
 ème étage N°82 Place Brahim
 Roudani,  Rue la Sena,  - 90000

.TANGER MAROC
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 JUNQUA ETIENNE الحيد 

عنوانه ا(   PIERRE CLAUDE

 rue des phéniciens, rés Al  ,23

 Masjid, apt 17  90000 TANGER

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 JUNQUA ETIENNE الحيد 

 rue ,23 )عنوانه ا PIERRE CLAUDE

 des phéniciens, rés Al Masjid,

apt 90000  7ت TANGER MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  محت  ت202  يوليوز   26

679ت02ت2تتت506.

7Iتت

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)meca inox( ميكا إنكس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

ميكا إنكس  meca inox( شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

كابتين  فيالنيي عين الحبع - -  

الدارالبيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55577

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

 (hugues  هوج )مفويت الحيد  ة

حصة   BEUREL) 902 بوغيل

حصة   25.000 أصل  من  اجتماعية 

لفائدة  الحيد  ة( شركة  ميكا إنكس 

فرنحا بتاريخ 25 يونيو ت202.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 32ت800.
8Iتت

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)MECA INOX( ميكا إنكس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ميكا إنكس  MECA INOX(  شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
كابتين  فيالنيي - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55577

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 
املحمودي عبد الفتاح كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت3ت800.
9Iتت

JURIS LEGAL

MK FONCIÈRE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MK FONCIÈRE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3, الطابق 
5 رقم 22  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3383ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز  6ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 MK  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONCIÈRE
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني والتفويج العقاري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ,3 شهرزاد  إقامة  سومية 
البيضاء  الدار   20000  -   22 رقم   5

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الكميلي  املهدي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الكميلي  املهدي  الحيد 
بن  عقبة  شارع  حريز  أوالد  مجزئة   7
نافع حي الهدى 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الكميلي  املهدي  الحيد 
بن  عقبة  شارع  حريز  أوالد  مجزئة   7
نافع حي الهدى 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غشت ت202 محت رقم 790065.
20Iت

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

DORMAGEN ASSISTANCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°0ت BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان املغرب

 DORMAGEN ASSISTANCE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الححن الثاني سوق الخميس  - 

63303 مداغ-بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر   2020 نوناف  0ت  في  املؤرخ 

DORMAGEN ASSISTANCE شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 

شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - الخميس   سوق  الثاني  الححن 

نتيجة  املغرب  مداغ-بركان   63303

لقفل التصفية.

و عين:

و  ازناتي  احمد    الحيد ة( 

الرحمان  عبد  اوالد  دوار  عنوانه ا( 

63303 مداغ-بركان املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2020 نوناف  0ت  بتاريخ 

 - الخميس   سوق  الثاني  الححن 

63303 املغرب املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

غشت   09 بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 566/ت202.

Iت2ت

STE FIDUCONFIANCE

SOKHADIR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

SOKHADIR  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

الثالث رقم 0ت إقامة آدم زنقة 

شكيب أرسالن فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت06ت5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202 مقرر حل  05 أكتوار  املؤرخ في 

محؤولية  ذات  شركة    SOKHADIR

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

مقرها اإلجتماعي الطابق الثالث رقم 

أرسالن  شكيب  زنقة  آدم  إقامة  0ت 

نتيجة  املغرب  فاس   30000  - فاس 

لتوقف النشاط االقتصادي للشركة.

و عين:

الحيد ة(  الخدير   عماري بطاحي  

أرسالن  شكيب  زنقة   5 عنوانه ا(  و 

فاس   30000 فاس   م ج  0ت  الشقة 

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

الطابق  وفي  ت202  أكتوار   05 بتاريخ 

زنقة  آدم  إقامة  0ت  رقم  الثالث 

30000 فاس   - شكيب أرسالن فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5508/02.

22Iت
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tensiftconsultant

NOUMRI FRERES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 56000، آسفي املغرب
NOUMRI FRERES شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : كيلوميتف 

8 طريق كزولة   اسفي - 56000 
اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ت38.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NOUMRI FRERES
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
كزولة    طريق   8 كيلوميتف  اإلجتماعي 
اسفي - 56000 اسفي املغرب نتيجة 

ل- وقف نشاط املؤسحة.
- اسباب اقتصادية.

و عين:
و  نومري  رضوان   الحيد ة( 
عنوانه ا( رقم 08 زنقة دار �ضي عي�ضى 
اسفي   56000 الجديدة  املدينة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 05 أكتوار ت202 وفي كيلوميتف 
8 طريق كزولة اسفي - 56000 اسفي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2530.
23Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

SOURIANI PECHE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

SOURIANI PECHE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 03 رقم 3560 - 73000 

الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ت95ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   06

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOURIANI PECHE

مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  3560 رقم   03 الوحدة 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بواكر  سورياني  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بواكر  سورياني  الحيد 
 73000  3560 رقم   03 الوحدة  حي 

الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بواكر  سورياني  الحيد 
 73000  3560 رقم   03 الوحدة  حي 

الدا لة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ الدهب   بوادي   االبتدائية 

 29 شتناف ت202 محت رقم 577ت.
25Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

OUBA VERT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
OUBA VERT  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس حي املحيفة ا رقم 57 
- 73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت896ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 OUBA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.VERT
االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخامس حي املحيفة ا رقم 57 

- 73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : اواال  عمر  عمر  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  اواال  عمر  عمر  الحيد 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  اواال  عمر  عمر  الحيد 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز ت202 محت رقم 305ت.

25Iت

EXCELLENTIA Consulting

ODDWORLDS أودوورلدس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 6ت شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

 ODDWORLDS أودوورلدس

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 202, شارع 

عبداملومن رقم 5 الطابق الحفلي 

الدار البيضاء - 20052 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

539ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ODDWORLDS أودوورلدس

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محتوى و ألعاب الفيديو.

 ,202  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   5 رقم  عبداملومن  شارع 

الحفلي الدار البيضاء - 20052 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

العرو�ضي  العلمي  منيف  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العرو�ضي  العلمي  منيف  الحيد 
البكري  زنقة  ت0ت  رقم  عنوانه ا( 

الدار   20050 البيضاء  2ت  5  ش  ط 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

العرو�ضي  العلمي  منيف  الحيد 
البكري  زنقة  ت0ت  رقم  عنوانه ا( 

الدار   20050 البيضاء  2ت  5  ش  ط 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79923.

26Iت

QUALICIA CONSULTING

CONAPHYT SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 CONAPHYT SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65،شارع 

عبد هللا املديوني الطابق ت الشقة 

2 الدارالبيضاء املغرب - 20000  

الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  7ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONAPHYT SARL

ماجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسمدة  النبامية،  الصحة  منتجات 

والبذور.

- مزارع.

- استيفاد ومصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 65،شارع 

الشقة  ت  الطابق  املديوني  هللا  عبد 

  20000  - املغرب  الدارالبيضاء   2

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : شعيب  الهروا�ضي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : ابراهيم  اعويش  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شعيب  الهروا�ضي  الحيد 

اقدار  اومدغوس  ايت  عنوانه ا( 

الحاجب 000ت5 الحاجب املغرب.

ابراهيم عنوانه ا(  الحيد اعويش 

الحاجب   23 رقم  املدني  عين  درب 

000ت5 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

شعيب  الهروا�ضي  الحيد 
اقدار  اومدغوس  ايت  عنوانه ا( 

الحاجب 000ت5 الحاجب املغرب
ابراهيم عنوانه ا(  الحيد اعويش 
الحاجب   23 رقم  املدني  عين  درب 

000ت5 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 37032.
27Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

BENANSAR PESCA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
BENANSAR PESCA  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

ت0 رقم 9ت20 - 73000 الدا لة 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9695ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENANSAR PESCA
مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  - 9ت20  رقم  ت0  النهضة 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : اعراب   محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  اعراب   محمد  الحيد 

بني   62050 انصار  بني  وهدانة  حي 

انصار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  اعراب   محمد  الحيد 

بني   62050 انصار  بني  وهدانة  حي 

انصار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت0  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 759ت.

28Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

COSTA DEL SOL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

COSTA DEL SOL  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 73000  - 0ت  رقم   5 بلوك   2 االمل 

الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9697ت
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 COSTA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.DEL SOL
مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
2 بلوك 5 رقم 0ت - 73000 الدا لة 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الفاللي  مو�ضى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الفاللي  مو�ضى  الحيد 
 73000  22 رقم  اللجنة  منازل 

الدا لة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الفاللي  مو�ضى  الحيد 
 73000  22 رقم  اللجنة  منازل 

الدا لة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت0  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 760ت.
29Iت

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ASYOMA IMMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ASYOMA IMMO  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممديد رقم 

9تتشارع 2مارس سيدي يوسف 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59259

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  29 أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( انجار 

علي كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 85ت07ت.

30Iت

OULED MBAREK FILS

OULED MBAREK FILS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

OULED MBAREK FILS

 58LOT BAB RIANE  BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

khouribga MAROC

OULED MBAREK FILS شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 مجزئة 

باب ريان بوجنيبة - 25000  ريبكة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   29

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULED MBAREK FILS

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء + االشغال الختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : 58 مجزئة 

25000  ريبكة   - باب ريان بوجنيبة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد الكريم الخم�ضي :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : الخم�ضي  ححن  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد عبد الكريم الخم�ضي : 500 

بقيمة 00ت درهم.

 500  : الخم�ضي  ححن  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الخم�ضي  ححن  الحيد 

الدا لة  تحي  الحالم   مجزئة   228

25000  ريبكة  بوجنيبة  ريبكة 

املغرب.

الخم�ضي  الكريم  عبد  الحيد 

تحي  الحالم   مجزئة   228 عنوانه ا( 

 25000 بوجنيبة  ريبكة  الدا لة 

 ريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الخم�ضي  ححن  الحيد 

الدا لة  تحي  الحالم   مجزئة   228

25000  ريبكة  بوجنيبة  ريبكة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 25 غشت 

ت202 محت رقم 508.

Iت3ت

BEFEC

ريستم
إعالن متعدد القرارات

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
ريحتم »شركة  املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 55ت شارع 
ابن سينا - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37.570

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
املنعقد  اإلستتنائى  العام  الجمع  قرر 
بتاريخ فامس  سبتماف ت202  ملحاهمي 
املال  رأس  في  الزيادة  ريحتم  شركة 
من  لرفعه   درهم  500.ت8.57  بمبلغ 
20.000.000 إلى 500.ت28.57 درهم.   
رأس  في  املذكورة  الزيادة  ممت  وقد 
52.857 سهًما  املال من  الل إنشاء 
جديًدا بقيمة ظاهرية 200 درهم لكل 
296.67.ت  سهم، مم إصدارها بقيمة 
درهًما  096.67.ت  ذلك  في  بما  درهًما 
االكتتاب   مم  حيث  اإلصدار  كقحط 
طرف  من  جديدا  سهما   52.857 ل 

TREHO HOLDING شركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
ربع  مبلغ  حاوي  دفعت  التي  مايلي: 
القيمة لألسهم املكتتب بها ، أي مبلغ 
إلى  باإلضافة  درهم   2،142،850
أي    ، اإلصدار  قحط  اإلجمالي  املبلغ 
مبلغ 47،000،000 درهم ، أي املبلغ 
الدراهم   49،142،850 اإلجمالي 
بمقاصة الديون الحائلة واملحتحقة 
البندين  تعديل  مم  للشركة.   الدفع 
الحابع و الثامن من القانون األسا�ضي 
أصدر  ذلك،  على  واناءا     - للشركة. 
رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 7 سبتماف 
الدفع  و  االكتتاب  إعالن  ت202 

املنصوص عليه في القانون.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798.535.
32Iت

ديوان االستادة فاطمة الزهراء كطاية

شركة EX SHF ش.م.م دات 
شريك وحيد

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ديوان االستادة فاطمة الزهراء 
كطاية

20، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
ياسمين، الطابق الرابع، رقم 6ت، 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

شركة EX SHF ش.م.م دات شريك 
وحيد شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 مجزئة 

العيون 2 شارع اململكة العراية 
الحعودية الطابق األول رقم 0ت 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
07825ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 غشت   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
: شركة  بمختصر تحميتها  اإلقتضاء 

EX SHF ش.م.م دات شريك وحيد.
استيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومصدير مواد غدائية.
عنوان املقر االجتماعي : 85 مجزئة 
العراية  اململكة  شارع   2 العيون 
0ت  رقم  األول  الطابق  الحعودية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد ححام الدين كطاية :  00ت 
حصة بقيمة 000.ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كطاية  الدين  ححام  الحيد 
 ROSENTR 2 66تتت عنوانه ا( 
 SAARBRUCKEN ALLEMAGNE
SAARBRUCKEN تتت66 تتتت66 

يا أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
كطاية  الدين  ححام  الحيد 
 ROSENTR 2 66تتت عنوانه ا( 
 SAARBRUCKEN ALLEMAGNE
SAARBRUCKEN تتت66 تتتت66  

أملانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 محت رقم 5636.
33Iت

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

SARFID
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°0ت BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

SARFID شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 58 
زنقة مازة حي األندلس - 63300 

بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت525.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  أبريل   06 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SARFID الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
مازة  زنقة   58 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  بركان   63300  - األندلس  حي 

نتيجة ل : حل شركة.
 58 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
زنقة مازة حي األندلس - 63300 بركان 

املغرب. 
و عين:

و  باحبيبي  صارة   الحيد ة( 
الحالم  زنقة  مكرر  5ت  عنوانه ا( 
املغرب  بركان   63300 الححني   حي 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أبريل   05 بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت202/ت25.
35Iت

FACE FIDUCIAIRE

 RAYA FOR TRADE
 AND INVESTMENT

INTERNATIONAL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30ت20، الدار 
البيضاء املغرب

 RAYA FOR TRADE AND
 INVESTMENT INTERNATIONAL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 36 شارع 

انفا الطابق 6 رقم 65 - 20000 
الدار البيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

003ت6ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  يونيو   05 في  املؤرخ 
 RAYA FOR TRADE AND حل 
 INVESTMENT INTERNATIONAL
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

درهم  000.000.ت  رأسمالها  مبلغ 
شارع   36 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
انفا الطابق 6 رقم 65 - 20000 الدار 
النعدام  نتيجة  املغرب   البيضاء  

نشاط الشركة.
و عين:

عبد  جواد  سداد  الحيد ة( 
الجليل   الجواد و عنوانه ا( 55 زنقة 
 20000 اكدال   5ت  شقة  الرايع  ام 
الرااط  املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
36 شارع  ت202 وفي  07 يونيو  بتاريخ 
انفا الطابق 6 رقم 65  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 796056.

35Iت

شركة اإلئتمانية الواسطية

SERVICES ALEMENBHI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة اإلئتمانية الواسطية
3ت زنقة انتحرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب
SERVICES ALEMENBHI شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 575 حي 

الحميديين ب م ع - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52973
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 SERVICES الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    ALEMENBHI
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
م  ب  الحميديين  حي   575 اإلجتماعي 
 ع - 50000 مكناس املغرب نتيجة ل :

مصفية.
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و حدد مقر التصفية ب 575 حي 
50000 مكناس  الحميديين ب م ع - 

املغرب. 
و عين:

و  زويني  موفيق   الحيد ة( 
مكناس   50000 مكناس  عنوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
28 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمكناس  

ت202 محت رقم 352.
36Iت

FINANCES.NET

 ANFI GRAM
TECHNOLOGIE   AT  SARL

إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 9تت

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

   ANFI GRAM TECHNOLOGIE
AT  SARL »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ت6 قطاع 
حي النهضة 2 ممارة - 2000ت ممارة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
26927ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7ت غشت ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
طرف  من  حصة  بيع  محمائة 
الحيد  لصالح  لكرام  محمد  الحيد 

زكرياء عنفين 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من   للشركة  القانوني  تغييفالشكل 
محدودةالى  محؤولية  ذات  شركة 
من  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  لكرام  محمد  الحيد  استقالة 
وظائفه كمحيف مشارك وستتم إدارة 
الشركة من قبل الحيد زكرياء عنفين 

كمحيف وحيد  
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
2ت: الذي ينص  7 و  6 و  بند رقم 
الشكل  و  الحصص  مايلي:  على 

القانوني و التحييف 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   06 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6576.
37Iت

FIDUCIARE ECF

INTER PHARMA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 56ت

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

INTER PHARMA شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 شارع 
عمر الريفي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85737

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ    INTER PHARMA
مقرها  وعنوان  درهم   300.000
 - الريفي  عمر  شارع   53 اإلجتماعي 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : حل محبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 53 شارع 
20000 الدار البيضاء  عمر الريفي - 

املغرب. 
و عين:

الحيد ة(  حرى  عراقي و عنوانه ا( 
 3 2ت مكرر زنقة علي عبد الرزاق ط 

ش 6 املعاريف 20000 الدار البيضاء 
املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800359.

38Iت

FIDUCIARE ECF

INTER PHARMA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 56ت

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

INTER PHARMA  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 زنقة 
عمر الريفي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85737

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 أكتوار ت202 مم اإلعالم 
العلمي  عبده  محمد  الشريك   بوفاة 
 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع  و 
غشت  8ت  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

ت202 بالشكل األتي :
ححون  ابو  فوزية  الحيد ة( 

الحماللي  ،  600 حصة.
200.ت  الحيد ة( زينب العلمي  ،  

حصة.
 300   ، العلمي   عمر   الحيد ة( 

حصة.
  ، العلمي   الحالم  عبد  الحيد ة( 

300 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800359.

39Iت

مكتب محاسبة

TAFRILALET PRESTATIONS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
 TAFRILALET PRESTATIONS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر والد 
يحيى الحيفة ارفور - 52200 ارفود 

املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5397ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغييف  مم  ت202  أكتوار   02 في  املؤرخ 
األموال  محويل   « الشركة من  نشاط 
محويل   « إلى  الفواميف«  ومحصيل 

األموال ومحصيل الفواميف
ماجر

االشغال الختلفة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم تت5.
50Iت

FIDUGRA

TD EXPRESS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 25 الطابق الثالث انزكان ، 

50ت86، اكادير املغرب
TD EXPRESS شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ت 
رقم ت35 حي موالي عمر - 50ت86 

ايت ملول انزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت259ت.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 
 TD املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    EXPRESS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 
ت رقم ت35 حي موالي عمر - 50ت86 
 : ل  نتيجة  املغرب  انزكان  ملول  ايت 

ضعف النشاط االقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب بلوك رقم 
ت0 رقم ت35 حي موالي عمر - 50ت86 

ايت ملول انزكان املغرب. 
و عين:

و  مصباح  مبارك   الحيد ة( 
درب   355 رقم   02 بلوك  عنوانه ا( 
ايت قدور  50ت86 ايت ملول املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
مكتب   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الححابات فيديكرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف   28 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2239.
Iت5ت

STE FIDUCAT

CAFE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تحمية الشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°53 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

CAFE  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مجزئة 
الكتبية الهناء رقم 650 تحلطانت 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

تغييف تحمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

95907
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغييف  مم  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 

إلى   «  CAFE« من  الشركة  تحمية 
 ALIMENTATION GENERALE«

.»LAHNA SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 5ت25ت.
52Iت

MATAHRI ABDERRAHIM

LOOK MEDICAL

إعالن متعدد القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
05ت زنقة وليلي حي الحالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
LOOK MEDICAL »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 52 

حي 05 اكليم - 63300 بركان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7797

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 
سهم   500 بيع  على   املوافقة  مايلي: 
منها  لكل  درهم  00.00ت  بقيمة 
مواق  الكريم  عبد  للحيد  مملوكة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الحيد  لصالح   N° S360ت8ت رقم 
بطاقة  الحامل  قواد�ضي  أيمن 

V325التعريف الوطنية رقم 65ت
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
سهم   300 بيع  على  املوافقة  مايلي: 
سهم  لكل  درهم  00.00ت  بقيمة 
الحامل  أيوب مغنوج  للحيد  مملوكة 
 N° رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
أيمن  الحيد  لصالح   FA 82تت3ت
التعريف  لبطاقة  الحامل  قواد�ضي 

V325الوطنية رقم 65ت
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
املدير  استقالة  على  املوافقة  مايلي: 
،الحامل  مغنوج  أيوب  الحيد 
 N° رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
أيمن  الحيد  وتعيين   FA 82تت3ت

التعريف  لبطاقة  الحامل  قواد�ضي 
كمدير   V32565ت رقم  الوطنية 

مشارك
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
التالي  الشكل  على  االسهم  قحمت 
ب00ت  سهم   800 قواد�ضي  ايمن 
ايوب  والحيد  الواحد  لحهم  درهم 
مغنوج 200 سهم ب00ت درهم لحهم 

الواحد
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأس  محديد  مم  مايلي: 
ألف  إلى  مقحم  درهم(   100،000)
درهم(  من  00.00ت  سهم  (000ت( 
بنحب  ومخصص   ، سهم  لكل 
محاهمات كل منهما ، وهي 800 سهم 
اليوب  سهم  و200  القواد�ضي  اليمن 

مغنوج
بند رقم 6ت: الذي ينص على مايلي: 
الحيد  مشارك.  مدير  الشركة  يدير 
لبطاقة  الحامل   ، قواد�ضي  أيمن 
 ،  V32565ت الوطنية  التعريف 
مواليد 995ت/تت/ت0 ، من الجنحية 
 73 رقم  فايزا  حي  في  ويقيم  املغراية 

 نيفرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت202/ت65.
53Iت

FIDUCAB

 GROUPE PEDAGOGIQUE
 KENITRA L›EXCELLENCE

PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCAB
 RUE EL QOURI  IMMB 0ت

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

 GROUPE PEDAGOGIQUE
 KENITRA L›EXCELLENCE PRIVE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 
تعاونية األمل القنيطرة القنيطرة 

5000ت القنيطرة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت  ت3 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE PEDAGOGIQUE
.KENITRA L’EXCELLENCE PRIVE

التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخصو�ضي.

 57 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القنيطرة  القنيطرة  األمل  تعاونية 

5000ت القنيطرة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 900.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 900   : برادية  عبدالعزيز  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 900   : محمد  الشرغي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
900 حصة    : بنان ححن  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد أحمدأسا�ضي :  900 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد ألزيري محمد :  900 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 900   : يوسف  بنمخلوف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 900   : حورة  بوشتية  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
حصة   900   : ياس  زويتن  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 900   : الحيد بوشتاوي مصطفى 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
900 حصة    : الحيد غريز محمد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الحيد عبدالعزيز برادية عنوانه ا( 
5000ت  املهدية  العمرية  مجزئة   585

القنيطرة املغرب.
عنوانه ا(  محمد  الشرغي  الحيد 
5000ت  فلوري  فال  ممر  27ت 

القنيطرة املغرب.
عنوانه ا(   ححن  بنان  الحيد 
5000ت  8ت  فيال  مهدية  قصبة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  لطيفة  الزيزي  الحيدة 
5000ت  عبدالعزيز  موالي  ممر   6

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم 5335.

55Iت

STE FIDUCAT

CAFE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°53 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

CAFE  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مجزئة 
الكتبية الهناء رقم 650 تحلطانت 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95907
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغييف  مم  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »مقهى و مطعم« 

إلى »بيع البقالة بالتقحيط«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 5ت25ت.

55Iت

CCJF

MODERN HOLDING
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
MODERN HOLDING  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 
20000 الدار البيضاء، املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
897ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODERN HOLDING
مدبيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القيم املنقولة.
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

20000 الدار البيضاء، املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الحيدة سناء أبو الهول 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة سناء أبو الهول عنوانه ا( 
الهناء   حي  ازمور  طريق  ت6  و   59

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة سناء أبو الهول عنوانه ا( 
الهناء   حي  ازمور  طريق  ت6  و   59

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799662.
56Iت

KOUTOUBIA CONSULTING

RADAM. SUPER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

KOUTOUBIA CONSULTING
 DR AMZROU FOUKANIA

  TAMAZOUZTE SIDI
 ABDELLAH GHIAT AIT OURIR
 MARRAKECH DR AMZROU
 FOUKANIA TAMAZOUZTE
 SIDI  ABDELLAH GHIAT AIT

 OURIR MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RADAM. SUPER شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن ب 53 املنطقة 2ت أبواب 
مراكش مراكش 50000 مراكش 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6775تت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   23
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RADAM. SUPER
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أبواب  2ت  املنطقة   53 ب  الكائن 
مراكش   50000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة كريمة بيديد :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : بنماغة  مصطفى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بيديد  كريمة  الحيدة 
مجزئة ازيكي جديد رقم 300 مراكش 

50000  مراكش املغرب.
الحيد مصطفى بنماغة عنوانه ا( 
أبواب مراكش ت  2ت رقم 53 مراكش 

50000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بيديد  كريمة  الحيدة 
مجزئة ازيكي جديد رقم 300 مراكش 

50000  مراكش املغرب
الحيد مصطفى بنماغة عنوانه ا( 
أبواب مراكش ت  2ت رقم 53 مراكش 

50000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 272تت.

57Iت

HOUSSAM SOLAIRE

HOUSSAM SOLAIRE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

HOUSSAM SOLAIRE
مجزئة نحمة 2 عمارة رقم 6 شارع 
الدار  رشيد  موالي  بوزيان  محمد 
البيضاء  الدار   ،20670  ، البيضاء 

املغرب
شركة   HOUSSAM SOLAIRE
طور  املحدودة في  املحؤولية  ذات 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
نحمة 2 عمارة رقم 6 شارع محمد 

بوزيان موالي رشيد الدار البيضاء - 
20670 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.368579
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   23 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    HOUSSAM SOLAIRE
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
 2 نحمة  مجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
بوزيان  محمد  شارع   6 رقم  عمارة 
موالي رشيد الدار البيضاء - 20670 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

موقف نشاط الشركة.
مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد  شارع   6 رقم  عمارة   2 نحمة 
 - البيضاء  الدار  بوزيان موالي رشيد 

20670 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  ححام  لكبيف    الحيد ة( 
حي  الحضري  القطب  عنوانه ا( 
الدار  النواصر   06 رقم  فيال  الريان 
البيضاء  الدار   27000 البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79897.
58Iت

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ALYOU MARBRE
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE ALYOU MARBRE

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

الجزائر مجزئة البحتان القطعة 

أو005ت الطابق األول - 60000 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35559

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 0ت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

من  اململوكة  حصص  جميع  مفويت 

طرف الحيد بوعالوي  يوسف لفائدة 

الحيد عاملي علي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  محويل 

شركة  الى  املحؤولية  محدودة  شركة 

محدودة املحؤولية دات شريك وحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بوعالوي  الحيد  استقالة  قبول 

وتعيين  الشركة  تحييف  من  يوسف 

الوحيد  املحيف  علي  عاملي  الحيد 

للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

الشكل  األول  البند  رقم  بند 

على  ينص  الذي  للشركة:  القانوني 

الشركة شركة محدودة  تعتاف  مايلي: 

وحيد  شريك  دات  املحؤولية  

العمل  بها  الجاري  للقوانين   اضعة 

الشركات  قانون  و اصة  باملغرب 

ومدونة التجارة.

الذي  الحادس:  البند  رقم  بند 

رأسمال  حدد  مايلي:  على  ينص 

درهم   100.000,00 في  الشركة 

مملوكة من طرف الحيد عاملي علي

بند رقم البند الحابع: الذي ينص 

على مايلي: قحم رأسمال الشركة الى 

000ت حصة من فئة 100,00 درهم 

الحيد عاملي  كليا من طرف  مملوكة 

علي

الذي  اثالث عشر:  البند  رقم  بند 

ينص على مايلي: عهد بتحييف الشركة 

وحيد  كمحيف  علي  عاملي  للحيد 

للشركة واصالحيات جد موسعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3855.
59Iت

FIDICOM

 SOCIETE HAJAR ET IMANE
DE TRANSPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغييف تحمية الشركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 0ت RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE HAJAR ET IMANE
DE TRANSPORT  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 00ت 
مجزئة الحالم طريق صفرو  - 

30000 فاس  املغرب.
تغييف تحمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 65587

 بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 
من  الشركة  تحمية  تغييف  مم 
 SOCIETE HAJAR ET IMANE«
 SOCIETE« إلى  «  DE TRANSPORT

.« HAJAR ET IMANE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5736.
50Iت

FISCALITY CONSULTING CENTER

ESPACE AHMAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 3ت MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ESPACE AHMAR شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 267 

االزدهار مجزئة ملوية طريق اسفي 
مراكش - 50000  مراكش املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63757
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الخدمات  تشغيل  إدارة  في  منظم 

 منظم حفالت(..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم تت295ت.
Iت5ت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 NDV«-«NORD DETAIL«
»VIANDES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع مابع للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة ت ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
 NDV«-«NORD DETAIL«

VIANDES« شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة لينا 
رقم 339 ، سيدي معروف مجزئة 
لينا رقم 339 ، سيدي معروف 
0000 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  يوليوز   27 في  املؤرخ 
محت  للشركة   مابع  فرع   إنشاء 
التحمية - و الكائن بالعنوان املضيق، 
مارينا  مجمع  سبتة،  طريق  ريحتنكا، 
 5 بلوك  سعيدة  باب  إقامة  بيتش، 
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املضيق،  الحفلي.  الطابق   9 رقم 
مارينا  مجمع  سبتة،  طريق  ريحتنكا، 
 5 بلوك  سعيدة  باب  إقامة  بيتش، 
رقم 9 الطابق الحفلي. 0000 مطوان 
الحيد ة(  املحيف من طرف  و  املغرب 

بن بواكر عبد العلي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6886.
52Iت

املحتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

TRANSPORT 5X5
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املحتامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
8ت مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
TRANSPORT 5X5 شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
 LOTS EL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BOUSTANE 3 LOTS A 59 2EME

ETAGE  - 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
999ت3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 TRANSPORT ذات الشريك الوحيد
00.000ت درهم  5X5  مبلغ رأسمالها 
 LOTS EL اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 BOUSTANE 3 LOTS A 59 2EME
املغرب  وجدة   ETAGE  - 60000

نتيجة ل : ازمة القطاع.
 LOTS EL و حدد مقر التصفية ب
 BOUSTANE 3 LOTS A 59 2EME

ETAGE  - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  مداح   ححناء   الحيد ة( 
اغبال  بنعودة  والد  دوار  عنوانه ا( 
كمصفي  ة(  املغرب  بركان   63300

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3822.

53Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

CONCRETE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
CONCRETE شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس حي املحيفة ا رقم 57 
- 73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9023ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز  5ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCRETE
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والح�ضى  الرمل  مقالع  جميع 
وغيفها  والحجر  والر ام  والجرانيت 
والتكحيف  التعدين  طريق  عن 
والغرالة واجميع الوسائل امليكانيكية 

والصناعية وغيفها..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس حي املحيفة ا رقم 57 

- 73000 الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : اواال   الحيد عمر عمر 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عمر عمر اواال  عنوانه ا( 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عمر عمر اواال  عنوانه ا( 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 28 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز ت202 محت رقم 352ت.

55Iت

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE RESIDENCE AL
OUNSSE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE RESIDENCE AL OUNSSE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحماللية 
زنقة الراشيدية رقم 2 - 50000 

مراكش املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

7037ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رحال   الحيد  ة(  مفويت 
اجتماعية  حصة  200.ت  محفو�ضي 
لفائدة   حصة  200.ت  أصل  من 
 28 بتاريخ  التفاب  الحيد  ة( مححين 

أكتوار ت202.
العابدي  ثريا   الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   580
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  200.ت 
أكتوار   28 بتاريخ  التفاب  مححين 

ت202.
العابدي  ثريا   الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   720
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  200.ت 
أكتوار   28 بتاريخ  التفاب  يونس 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29395ت.
55Iت

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE RESIDENCE AL
OUNSSE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
تعيين محيف جديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
  STE RESIDENCE AL OUNSSE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحماللية 

زنقة الراشيدية رقم 2 - 50000 
مراكش املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7037ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  28 أكتوار  في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( التفاب 

مححين كمحيف وحيد
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
28 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 29395ت.
56Iت
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CCJF

MEVA SHOES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

MEVA SHOES شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
895ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 MEVA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.SHOES
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحدية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقحم كالتالي:
   ÇIFTÇI SELAMI                : الحيد
درهم  00ت  بقيمة  حصة   :  20.000

للحصة.
  WEST MED CAPITAL الشركة 
درهم  00ت  بقيمة  حصة   :  20.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
   ÇIFTÇI SELAMI الحيد 

اسطنبول  0ت350  مركيا  عنوانه ا( 
مركيا.

 WEST MED 2.000.000 الشركة
جعفر  زنقة  بوركون  شارع  عنوانه ا( 
الطابق   ،2 املشرق  إقامة  ابن حبيب 
الدارالبيضاء   20000  3 رقم  األول، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
   ÇIFTÇI SELAMI الحيد 
اسطنبول  0ت350  مركيا  عنوانه ا( 

مركيا
غريضو   بن  حميد  الحيد 
عنوانه ا( االمانة عمارة ب او 7ت رقم 
 20000 البيضاء  الافنو�ضي  23تت 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79966.
57Iت

Fiduciaire ibn khaldoune

CAMBETON
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة مونس برشيد املغرب، 00ت26، 
برشيد املغرب

CAMBETON شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الحفلي تت مجزئة البي�ضي  - 00ت26 

برشيد املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5889ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAMBETON

-تنقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لححاب الغيف

-2 االستيفاد والتصدير.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحفلي تت مجزئة البي�ضي  - 00ت26 

برشيد املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 330   : الكرامي  رشيد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد ابراهيم اال طراوي :  350 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 330   : نوني  القادر  عبد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الكرامي  رشيد  الحيد 
برشيد  00ت26  البي�ضي   مجزئة  تت 

املغرب.
اال طراوي  ابراهيم  الحيد 
حي  مانحيفت  زنقة   57 عنوانه ا( 

الهدى  00ت26 برشيد املغرب.
الحيد عبد القادر نوني عنوانه ا( 
 26202 5ت  الشقة  تت  العمارة   3

دروة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
اال طراوي  ابراهيم  الحيد 
حي  مانحيفت  زنقة   57 عنوانه ا( 

الهدى  00ت26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375ت.
58Iت

املحتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

STE BEKKAOUI
إعالن متعدد القرارات

املحتامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
8ت مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
STE BEKKAOUI »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

 BD :وعنوان مقرها االجتماعي
 ZAID BEN SOLTANE LOT IBN

60000 - تKHALDOUN N8 وجدة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37667
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
مفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
محويل الشكل القانوني للشركة 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
املحؤولية  ذات  شركة  الى  محويل 

املحدودة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 50.000 محمد  بكاوي   : املحاهمات 

درهم  بكاوي علي 50.000 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
500 سهم   : بكاوي محمد  رأس املال  

بكاوي علي 500 سهم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار  ت2  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3ت36.
59Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DICHE PECHE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
DICHE PECHE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املحيفة 
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ت0 شارع محمد الرفاعي رقم 0ت - 
73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت959ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 DICHE : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.PECHE
مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ت0 شارع محمد الرفاعي رقم  املحيفة 

0ت - 73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : احنان   د ش  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  احنان   د ش  الحيد 
 73000 55ت  رقم  التون�ضي  ام  حي 

الدا لة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  احنان   د ش  الحيد 
 73000 55ت  رقم  التون�ضي  ام  حي 

الدا لة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 22 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم ت69ت.
60Iت

VUE D’EXPERTS

FERVE MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,265

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FERVE MAROC شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 352 - 

شارع الحزام الكبيف، الحي املحمدي 
- 20570 الدارالبيضاء املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت6ت8.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مقاول أشغال مختلفة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 797653.
Iت6ت

VUE D’EXPERTS

FERVE MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

VUE D’EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,265

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FERVE MAROC شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 352.- 

شارع الحزام الكبيف، الحي املحمدي 
- 20570 الدارالبيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت6ت8.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابراهيم  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة   892 اليوسفي 
أصل 22ت.3 حصة لفائدة  الحيد  ة( 

أكتوار   06 بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم  
ت202.

مفويت الحيد  ة(  جامع  اليوسفي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   892
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  22ت.3 
أكتوار   06 بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم  

ت202.
مفويت الحيد  ة(  رقية اليوسفي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   556
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  22ت.3 
أكتوار   06 بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم  

ت202.
مفويت الحيد  ة(  نجمة اليوسفي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   556
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  22ت.3 
أكتوار   06 بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم  

ت202.
فاطمة  الحيد  ة(   مفويت 
من  اجتماعية  حصة   556 اليوسفي 
أصل 22ت.3 حصة لفائدة  الحيد  ة( 
أكتوار   06 بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم  

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800020.
62Iت

MA GLOBAL CONSULTING

COMPAGNIE DE SOUEHLA

إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

 COMPAGNIE DE SOUEHLA
»شركة مدنية فالحية«

وعنوان مقرها االجتماعي: 35، شارع 
سيدي عبد الرحمان، - 20000  

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي:  
عباس  الحيد  الشريك  وفاة  معاينة 

بين  موزيع حصصه  و  بناني اسميفس 
ورثته

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ديفلو  إيرين  الحيدة  حصص  هبة 
ححن  للحيد  وهبت  حيث  إلبنيها 
بناني اسميفس 6ت5 حصة و للحيدة 

نادية بناني اسميفس 7ت5 حصص
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إعادة موزيع الحصص بين الشركاء
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:  

محاهمات الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

الرأسمال اإلجتماعي
63Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

ROCA AOUSSERD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
ROCA AOUSSERD  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الخالق طوريس رقم ت8ت - 73000 

الدا لة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9593ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ROCA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.AOUSSERD
غرض الشركة بإيجاز : إستخدام 
جميع مقالع الحجر والرمل والجرانيت 
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التعدين  طريق  عن  وغيفها  والر ام 
الوسائل  واجميع  والغرالة  والتكحيف 

امليكانيكية والصناعية وغيفها..
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
 73000  - ت8ت  رقم  طوريس  الخالق 

الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد براهيم كرام :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : الخطاط  الشريف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد براهيم كرام عنوانه ا( حي 
الدا لة  ت0 73000  ت0 رقم  املحيفة 

املغرب.
الخطاط  الشريف  الحيد 
 35 رقم   02 القحم  حي  عنوانه ا( 

73000 الدا لة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الخطاط  الشريف  الحيد 
 35 رقم   02 القحم  حي  عنوانه ا( 

73000 الدا لة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 22 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 692ت.
65Iت

س-اطلس

 SOCIETE PHARMACIE
CHIFAA FQUIH BEN SALAH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم ت5 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 SOCIETE PHARMACIE CHIFAA
FQUIH BEN SALAH شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56 
مجزئة املجد شارع الححن الثاني - 
23203 الفقيه بن صالح  املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت588

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PHARMACIE CHIFAA

.FQUIH BEN SALAH
: صيدالني  بإيجاز  غرض الشركة 

بائع بالتقحيط.
 56 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الثاني  الححن  شارع  املجد  مجزئة 

23203 الفقيه بن صالح  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00ت.758.ت درهم، مقحم كالتالي:
الشرقاوي  املوجاهيدي  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  ت7.58ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشرقاوي  املوجاهيدي  الحيد 
  07 الرقم  عايدة  مجزئة  عنوانه ا( 

23203 الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الشرقاوي  املوجاهيدي  الحيد 
  07 الرقم  عايدة  مجزئة  عنوانه ا( 

23203 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

08 نوناف ت202 محت رقم 292.

65Iت

FIMAG

CHAMPS ELECTRIC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIMAG

67 زنقة 5ت رياض العالي 

الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب

CHAMPS ELECTRIC شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس الحلطان الطابق األول شقة 

رقم 3 - 20590 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

207ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAMPS ELECTRIC

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، الخارج  وفي  املغرب  في  هو  الشركة 

نيابة عن  أو  إما باألصالة عن نفحها 

الغيف وعلى وجه الخصوص 
الحلول  أنواع  جميع  ـتحقيق 

الكهراائية واإللكتفونية.

األعمال  ومنفيذ  املشورة  مقديم 

الكهراائية والحاسواية املحبقة ؛

الدراسات الفنية ومنفيذ املشاريع 

الصناعية والعمرانية والبيئية.

ملباني  والثانية  اإلنشائية  األعمال 

ومركيبات الهندسة املدنية.

ومركيب  واستيفاد  وايع  شراء 

والحاسواية  الكهراائية  املعدات 

واإللكتفونية.

مناقصة للعقود العامة والخاصة.

املشاركة املباشرة أو غيف املباشرة 

مجارية  عمليات  أي  في  للشركة 

األشياء  بأحد  متعلق  قد  صناعية 

إنشاء  طريق  عن   ، أعاله  املذكورة 

شركة محاهمة جديدة أو االكتتاب أو 

شراء األسهم أو الحقوق االجتماعية 

أو االندماج أو االمحاد أو املشاركة.

املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

التجارية أو الصناعية أو التجارية أو 

متعلق  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

بغرض  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو تعزز مطويرها..

عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 

شقة  األول  الطابق  الحلطان  مرس 

رقم 3 - 20590 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد اللطيف البكاري :  00ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 : البكاري  اللطيف  عبد  الحيد 

00ت بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البكاري  اللطيف  عبد  الحيد 

بين   2 شقة  5ت  زنقة   23 عنوانه ا( 

املدن  20570 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

البكاري  اللطيف  عبد  الحيد 

بين   2 شقة  5ت  زنقة   23 عنوانه ا( 

املدن  20570 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798859.

66Iت
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MOUSSAOUI HAJJI

MESSAGERIE DIRECTE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MESSAGERIE DIRECTE شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

الكالكلة الجماعة التفابية الحيفة 

ارفود - 52200 ارفود املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5389ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لححاب الغيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

 25 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 509.

67Iت

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 QOLIBRI( كوليبلري طرانس

)TRANS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 QOLIBRI  كوليبلري طرانس

TRANS( شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت9ت شارع 

الفورات حي عادل الطابق 3 الحي 

املحمدي - - الدار البيضاء املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

523ت25.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم  محويل   املؤرخ في 0ت يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عادل  حي  الفورات  شارع  »ت9ت 
الدار   -  - املحمدي  الحي   3 الطابق 
إلى »حي األمل زنقة  البيضاء املغرب« 
53 رقم 5ت - - الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 3ت7997.
68Iت

MOUSSAOUI HAJJI

NESOTRA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

NESOTRA شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ملكابر 
معاضيض عرب صباح زيز ارفود - 

52200 ارفود املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5395ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NESOTRA
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء

الوساطة
بائع االثاث بالتقصيط.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زيز  صباح  عرب  معاضيض  ملكابر 

ارفود - 52200 ارفود املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : محمد  الحكاني  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  محمد  الحكاني  الحيد 
حي  امبارك  موالي  طحيل  بن  زنقة 

الرميلة ارفود 52200 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  محمد  الحكاني  الحيد 
حي  امبارك  موالي  طحيل  بن  زنقة 

الرميلة ارفود 52200 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 05 نوناف 

ت202 محت رقم 585.

69Iت

SAFA ACCOUNTING COMPANY

OKDIGA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع مابع للشركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
الطابق 5 رقم 9 مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب
OKDIGA شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
علي  عتة عمارة مكنو عياد بلوك 

س الطابق الرابع  - 93000 مطوان 
املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 
محت  للشركة   مابع  فرع   إنشاء 
التحمية OKDIGA و الكائن بالعنوان 
مجزئة  الريف  اقامة  املوحدين  شارع 
الفنيدق  02ت93   - 8تت  رقم  االميفة 
الحيد ة(  املحيف من طرف  و  املغرب 

.LOMBA MOLINA JACOBO
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5866.

70Iت

ste ovada

STE AL HIDRAOUI SARL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،
guercif maroc

STE AL HIDRAOUI SARL شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الحفلي بتجزئة بايا امللك املحمى بايا 
جرسيف  - 00ت35 جرسيف املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
77ت2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.HIDRAOUI SARL
ت( مخازه    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقليدية  - 2( التفاوض.
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الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحفلي بتجزئة بايا امللك املحمى بايا 

جرسيف  - 00ت35 جرسيف املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
حدراوي   ميلود  الحيد - 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  حدراوي   ميلود  الحيد 

00ت35   5 زنقة  بخوشة  مجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  حدراوي   ميلود  الحيد 

00ت35   5 زنقة  بخوشة  مجزئة 

GUERCIF املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 89تت.

Iت7ت

QUALICIA CONSULTING

MEDBILA SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MEDBILA SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ياسين 5 
محل رقم 7 قرطبة سيدي بوزكري 

مكناس. - 50000 مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55675

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 27 

أكتوار ت202 مم إعداد القانون 

األسا�ضي لشركة ذات املحؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDBILA SARL

غرض الشركة بإيجاز : - التجارة.

- استيفاد و مصدير..

عنوان املقر االجتماعي : ياسين 5 

بوزكري  سيدي  قرطبة   7 رقم  محل 

مكناس. - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

حصة   500   : بالل  اورام  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

500 حصة    : الحيد اورام محمد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد اورام بالل عنوانه ا( بلوك 

08ت اقامة بنحعيد املنظر  فاء شقة 

مكناس   50000 مكناس.   3 الجميل 

املغرب.

عنوانه ا(  محمد  اورام  الحيد 

 3 الشقة  ت  الطابق  بن سعيد  عمارة 

مكناس.   3 الجميل  املنظر  فاء  بلوك 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد اورام بالل عنوانه ا( بلوك 

08ت اقامة بنحعيد املنظر  فاء شقة 

مكناس   50000 مكناس.   3 الجميل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5872.

72Iت

JIYAR JAOUAD

BOVINS-FET
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

BOVINS-FET  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  بوغريبة 

87تالرسم العقاري رقم 6032/50ت 

بركان - 63300 بركان املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7689

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202 مم تعيين  ت2 أكتوار  في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( عالوي 

فتحي كمحيف وحيد

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت659/202.

73Iت

STE FURAMIC SARL

STE ANGAD CACH SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

 STE ANGAD CACH SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

العونية مجزئة موهوب زنقة هزار 
رقم ت - 60000 وجدة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGAD CACH SARL AU

محويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال -وكيل بالعمولة.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العونية مجزئة موهوب زنقة هزار رقم 

ت - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة بنجعوط ححناء :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ححناء  بنجعوط  الحيدة 

مجزئة  العونية  طريق  عنوانه ا( 

وجدة   60000  7 رقم  الدرفوفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

ححناء  بنجعوط  الحيدة 

مجزئة  العونية  طريق  عنوانه ا( 

الدرفوفي رقم 7 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3827.

75Iت
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MY FID SARL

 TANGEROISE DE VENTE ET
LOCATION

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN ت تER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER
MAROC

 TANGEROISE DE VENTE ET
LOCATION شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بن 
كثيف إقامة بتهوفن ت الطابق األول 
رقم ت5 - 90000 طنجة املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

00293ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في ت2 أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ت  بتهوفن  إقامة  كثيف  بن  »شارع 
الطابق األول رقم ت5 - 90000 طنجة 
املغرب« إلى »شارع لندن إقامة ريحان 
2 الطابق 8 رقم 60 - 90000 طنجة  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257733.
75Iت

ادرامو

BELMEVIANDE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ادرامو
الشقة رقمت اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
BELMEVIANDE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم5 
الشقة  3الطابق االول النخيل 

ويحالن  - 50080 مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELMEVIANDE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 3.5 من  اقل  الغيف  لححاب  البضائع 

طن
بيع املواد الغدائية

مجارة كبيفة.
رقم5   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النخيل  االول  3الطابق  الشقة  

ويحالن  - 50080 مكناس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : بنعياش  رضوان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد محمد املافوم :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد رضوان بنعياش عنوانه ا( 
ويحالن575  رقم   ياسمينة  مجزئة 

50080 مكناس املغرب.
عنوانه ا(  املافوم  محمد  الحيد 
شارع الجيش امللكي زنقة شالة اقامة 

ابراج ط  90000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد رضوان بنعياش عنوانه ا( 
 575 ويحالن  رقم   ياسمينة  مجزئة 

50080 مكناس املغرب
عنوانه ا(  املافوم  محمد  الحيد 
شارع الجيش امللكي زنقة شالة اقامة 

ابراج ط 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم ت582.

76Iت

NADIR TRAVUX

EL KHYARI TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NADIR TRAVUX

 Tanger, 3 Rue Ibn Toumarte,

 Résidence Hikmat ,2°Etg Appt

N° 4 ، 90000، TANGER املغرب

EL KHYARI TRANS  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اململكة العراية الحعودية إقامة 

العزيزية الطابق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

607ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 EL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHYARI TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الافي املحلي والدولي للبضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  الحعودية  العراية  اململكة 
العزيزية الطابق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد ملول الخياري بالل :  00ت 

حصة بقيمة 000.ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بالل  الخياري  ملول  الحيد 

عنوانه ا( حي الحانية القديمة طنجة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

بالل  الخياري  ملول  الحيد 

عنوانه ا( حي الحانية القديمة طنجة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257705.

77Iت

فيكوجيس

TRANG TRAVAUX SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

فيكوجيس

53 زنقة موريطانيا الشقة 5 جيليز ، 

50000، مراكش املغرب

TRANG TRAVAUX SARL  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ARBAA TIGHDOUINE CAIDAT

 TIGHDOUINE CERCLE

 TOUAMA PROVINCE EL

 HAOUZ MAGASIN N°ت AU

RDC   - 50000 مراكش       املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ت202ت

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANG TRAVAUX SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 CENTRE ARBAA TIGHDOUINE
 CAIDAT TIGHDOUINE CERCLE
 TOUAMA PROVINCE EL
   HAOUZ MAGASIN N°ت AU RDC

50000 - مراكش       املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد  عبد اللطيف العيد :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : العيد  الجليل  الحيد عبد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 : العيد  اللطيف  عبد  الحيد  

50000 بقيمة 00ت درهم.
 : العيد  الجليل  عبد  الحيد 

50000 بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العيد  اللطيف  عبد  الحيد  
التوامة  تغدوين  مركز  عنوانه ا( 

الحوز 50000  تغدوين     املغرب.
العيد  الجليل  عبد  الحيد 
عنوانه ا( دوار ايت سليمان تغدوين 
تغدوين       50000 الحوز  التوامة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
العيد  اللطيف  عبد  الحيد  
التوامة  تغدوين  مركز  عنوانه ا( 

الحوز 50000  تغدوين     املغرب
العيد  الجليل  عبد  الحيد 
عنوانه ا( دوار ايت سليمان تغدوين 
تغدوين        50000 الحوز  التوامة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2937ت.

78Iت

االئتمان الجهوي الجديدة

HL PROMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
النحيم 5 مجزئة بكري الرقم تت 

الجديدة ، 25000، الجديدة املغرب
HL PROMO شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

املحيط 2 شقة تت الطابق 2 عمارة 
5 الجديدة  - 25000 الجديدة 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
تت87ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 HL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحيط 2 شقة تت الطابق 2 عمارة 5 
الجديدة  - 25000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد الصديقي العربي  :  000.ت 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد الصديقي العربي عنوانه ا( 
ت زنقة أكادير شارع حمان الفطواكي 
بنور  سيدي   25000 بنور  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

الحيد الصديقي طارق عنوانه ا( 
 25000 بنور  أكادير سيدي  زنقة  ت0 

سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 27063.

79Iت

FIDUGRA

 YOUSSEF LEGUMES ET
FRUITS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 25 الطابق الثالث انزكان ، 

50ت86، اكادير املغرب
 YOUSSEF LEGUMES ET FRUITS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة 
 ANSEM SERVICE لدى شركة

بالطابق الثاني عمارة رقم ت0 شقة 
رقم 27 ديار انزا - 80000 اكادير 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.YOUSSEF LEGUMES ET FRUITS

غرض الشركة بإيجاز : ت( تحويق, 
شراء و بيع املنتجات الزراعية.

الزراعية  املعدات  بيع  و  شراء   )2
املحتعملة.

3( مزارع.
موطنة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ANSEM SERVICE شركة  لدى 
شقة  ت0  رقم  عمارة  الثاني  بالطابق 
اكادير   80000  - انزا  ديار   27 رقم 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ا رموش يوسف :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  ا رموش  الحيد 
الجرف    32 530 رقم  زنقة  عنوانه ا( 

86350 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
يوسف  ا رموش  الحيد 
الجرف   32 530 رقم  زنقة  عنوانه ا( 

86350 انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07253ت.
80Iت

FIMAG

BALKIS MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIMAG
67 زنقة 5ت رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
BALKIS MAROC شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

حبيبة الزنقة 5 الرقم 0ت2 مجزئة 
رقم 3ت2 الطابق الحفلي األلفة - 

20220 الدار البيضاء املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
385تت5.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

البهلول  منيف  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   300

الحيد  ة( مالك  لفائدة   700 حصة 

البهلول بتاريخ 3ت أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798859.

Iت8ت

IASCOMPTES sarl

JANUS HEALTHCARE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مفويت حصص

IASCOMPTES sarl

8ت شارع بيفون طابق ت شقة 2 

بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

JANUS HEALTHCARE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تت شارع 

قائد أحمد طابق ت شقة 5 مرس 

الحلطان - 20000 الدار البيضاء   

املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

87ت535.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  مارس  0ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

التفاب  نبيل   الحيد  ة(  مفويت 

00ت  أصل  من  اجتماعية  حصة   50

حصة لفائدة  الحيد  ة( الهام  باهية  

بتاريخ 0ت مارس ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل ت202 محت رقم 775758.

82Iت

IASCOMPTES sarl

STANDFORHEALTH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

IASCOMPTES sarl
8ت شارع بيفون طابق ت شقة 2 
بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
STANDFORHEALTH شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت6 مركز 
رياض شارع اللة اليقوت و شارع 

مصطفى املعاني 69 طابق 2 - 
20000 الدار البيضاء  املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.558067
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  مارس  0ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 JANUS الحيد  ة(  مفويت 
حصة   HEALTHCARE SARL 50
حصة  00ت  أصل  من  اجتماعية 
لفائدة  الحيد  ة( الهام  باهية  بتاريخ 

0ت مارس ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل ت202 محت رقم 775757.
83Iت

FINCOSA MARRAKECH

 BOUKMOH
CONSTRUCTION

شركة ذات املحؤولية املحدودة
قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80ت بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 
املغرب

 BOUKMOH CONSTRUCTION
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
سيفر جماعة حرايل  - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26707

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  22 أكتوار  املؤرخ في 

 BOUKMOH CONSTRUCTION

شركة ذات املحؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي دوار سيفر جماعة 

املغرب  مراكش   50000  - حرايل  

نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

و  مارفي   محمد   الحيد ة( 

الروض  العرصة  درب  عنوانه ا(.50 

املغرب  مراكش   50000 الجديد 

كمصفي  ة( للشركة.

و  مزوغ  الححن   الحيد ة( 

  225 رقم  مجزئة   م  ح  عنوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة(  50000 مراكش 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي  ت202  أكتوار   22 بتاريخ 

 50000  - حرايل   جماعة  سيفر 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29307ت.

85Iت

CAB ASSISTANCE

OPIESH SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL تER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

OPIESH SARL AU شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 عقوب املنصور رقم 2 الطابق الثاني 

رقم5  - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

665ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPIESH SARL AU

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 عقوب املنصور رقم 2 الطابق الثاني 

رقم5  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : قشوح  فؤاد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  قشوح  فؤاد  الحيد 

هولندا 000AAت هولندا هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  قشوح  فؤاد  الحيد 

هولندا  000AAت هولندا  هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257799.

85Iت
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SYNERGIE EXPERTS

GROOVE AVOCADO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS

59، زنقة جون جوريس، حي غومييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب

Groove Avocado شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، 
زنقة جون جوريس، حي غومييه، 

الطابق 6، الشقة 2ت - 20060 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

803ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Groove Avocado

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب كما في الخارج إلى:

- إنتاج الفواكه و الخضروات

- التصدير و االستيفاد.
عنوان املقر االجتماعي : 59، زنقة 

الطابق  غومييه،  حي  جوريس،  جون 

6، الشقة 2ت - 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

833 حصة    : الحيد كديرة فريد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة بنعبد هللا شهرزاد :  67ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  فريد  كديرة  الحيد 
شارع  اوه  مجزئة  بنمبارك  مجزئة 
0000ت  الحوي�ضي  بنافكة  املهدي 

الرااط املغرب.
شهرزاد  هللا  بنعبد  الحيدة 
مجزئة  بنمبارك  مجزئة  عنوانه ا( 
الحوي�ضي  بنافكة  املهدي  شارع  اوه 

0000ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  فريد  كديرة  الحيد 
شارع  اوه  مجزئة  بنمبارك  مجزئة 
0000ت  الحوي�ضي  بنافكة  املهدي 

الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

محت رقم -.

86Iت

IASCOMPTES sarl

 GROUPEMENT
IMMOBILIER TERRAB

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

IASCOMPTES sarl
8ت شارع بيفون طابق ت شقة 2 
بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
 GROUPEMENT IMMOBILIER
TERRAB شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كولف 
سيتي ممر أروكارياس فيال ت25 

بوسكورة - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329659
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجليل   عبد  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة   200 التفاب  
الحيد  ة(  لفائدة   700 حصة  أصل 
نبيل  التفاب  بتاريخ ت2 دجناف 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فافاير ت202 محت رقم 765802.

87Iت

KORLO SARL

ناك بروموسيون
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

KORLO SARL

 RESIDENCE ATTAKADOUM

 IMMEUBLE 25 ETAGE 3

 APPARTEMENT 7 HAY EL

 KODS BERNOUSSI، 20700،

Casablanca MAROC

ناك بروموسيون شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت ل أ ب 

الشفاء يوسرا جنان كاليفورنيا 

الطابق 2 شقة 7  عمارة لينا ت الدار 

البيضاء املغرب.  - 20500  الدار 

البيضاء  املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520935

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

ناك   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بروموسيون.

شركة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعمل باألعمال العقارية والبناء.

أ  ل  ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كاليفورنيا  جنان  يوسرا  الشفاء  ب 

الطابق 2 شقة 7  عمارة لينا ت الدار 

الدار    20500  - املغرب.   البيضاء 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000ت درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  نبيل   بوصابة  الحيد 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء  

املغرب.

عنوانه ا(  كمال   إكنفيف  الحيد 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء  

املغرب.

عنوانه ا(  أحمد   الختيف  الحيد 

الدار البيضاء 00ت20 الدار البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  نبيل   بوصابة  الحيد 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء  

املغرب

عنوانه ا(  كمال   إكنفيف  الحيد 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء  

املغرب

عنوانه ا(  أحمد  الختيف  الحيد 

الدار البيضاء 00ت20 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798592.

88Iت

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

NORTHSIDE GARD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 57ت

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

 NORTHSIDE GARD

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
البديل رقم  القطعة 72 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
659ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTHSIDE GARD
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني العامة أو الخاصة.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - طنجة   72 القطعة  رقم   البديل 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ادريس اسمر :  00ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  اسمر  ادريس  الحيد 
 6 الشطر  65 مجمع  محنانة كولف 
طنجة   93 رقم   2 الطابق   65 عمارة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  اسمر  ادريس  الحيد 
 6 الشطر  كولف  محنانة  مجمع   65
طنجة   93 رقم   2 الطابق   65 عمارة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257796.

89Iت

CANOCAF SARL

PARASAILING SAIDIA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنحاء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

PARASAILING SAIDIA شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

حوكل دار شباب العروي - 62550     

الناظور املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARASAILING SAIDIA

غرض الشركة بإيجاز : ت/الرياضة 

املائية 2/االستيفاد.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 

     62550  - العروي  شباب  دار  حوكل 

الناظور املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بويى  ميمون  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بويى  ميمون  الحيد 

    62550 العروي   النكور  واد  شارع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بويى  ميمون  الحيد 

    62550 العروي   النكور  واد  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 5370.

90Iت

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALL-TECH PATHOLOGIE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 55 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

ALL-TECH PATHOLOGIE  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

92 مجزئة دري�ضي قيطوني سيدي 

بوجيدة - 30000 فاس املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.68977

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  شتناف   03 في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

فاطمة نشيط كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 2ت57.

Iت9ت

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 HEALTH CLEANING

SERVICES
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE ت N° 55

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 HEALTH CLEANING SERVICES

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 56  - 58 
زنقة الروم، اقامة الحفراء ت، 

الطابق 5، رقم 5ت. - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.385833

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7ت شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  -ت:  رقم  قرار 

الحيد  حصص  جميع  بيع  مايلي: 

الحيدة حنيفة  لفائدة  محمد  باب 

حشالف و الحيدة مينة  باب.

على  ينص  الذي   :-2 رقم  قرار 

محمد  الحيد  استقالة  مايلي: 

الوطنية  للبطاقة  الحامل   باب، 

مافئة  و  للشركة  9538تتBJ، كمحيف 

ذمته.

على  ينص  الذي   :-3 رقم  قرار 

مايلي: تعيين الحيدة حنيفة حشالف 

 B55862الحاملة للبطاقة الوطنية ت

الحاملة  مينة  باب   الحيدة  و 

 ،B665526 الوطنية  للبطاقة 

كمحيفمين للشركة. ملدة غيف محددة.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

موزيع الحصص.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رسمال الشركة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

االدارة العامة للشركة.



23441 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 6ت7999.

92Iت

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

MOABAB DAK
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
MOABAB DAK شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة جلوة 

رقم 5ت - 73000 الدا لة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9595ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOABAB DAK
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة جلوة 

رقم 5ت - 73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد د ش احنان  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
حصة   500   : باكا  محمد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  احنان   د ش  الحيد 
 73000 55ت  رقم  التون�ضي  ام  حي 

الدا لة املغرب.
حي  عنوانه ا(  باكا  محمد  الحيد 
الدا لة   73000  578 رقم  الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  احنان   د ش  الحيد 
 73000 55ت  رقم  التون�ضي  ام  حي 

الدا لة املغرب
حي  عنوانه ا(  باكا  محمد  الحيد 
الدا لة   73000  578 رقم  الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 22 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 693ت.
93Iت

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

Y'MA treats
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE ت N° 55

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

Y›MA treats شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم م س 2 7ت- الطابق 2، 
سيدي الافنو�ضي. - 20600 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.576725

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر حل  ت202  شتناف  ت0  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
Y’MA treats  مبلغ  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
التقدم  مجموعة  اإلجتماعي  مقرها 
سيدي   ،2 الطابق  7ت-   2 س  م 
البيضاء  الدار   20600  - الافنو�ضي. 

املغرب نتيجة ل : عدم محقيق الهدف 

الذي من أجله مأسحت الشركة..

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 

التقدم م س 2 7ت- الطابق 2، سيدي 

البيضاء  الدار   20600  - الافنو�ضي. 

املغرب. 

و عين:

موالي  أيت  الحيد ة(  ديجة  
رقم  3ت  زنقة  ت  أمل  عنوانه ا(  و 

الدار   20600 لافنو�ضي  سيدي   20

البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : مجموعة 

التقدم م س 2 7ت- الطابق 2، سيدي 

الافنو�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79992.

95Iت

beta conseil

ALIS IMMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

beta conseil

59BD LALLA YACOUT N° 58ت 

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

ALIS IMMO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدار 

البيضاء. - 20300 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ت5222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 ALIS  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار بجميع أشكاله..
0ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

الدار   5 الثالت شقة  الطابق  الحرية 

البيضاء  الدار   20300  - البيضاء. 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد اسماعيل الحوكاري :  350 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

660 حصة    : االوتي  امين  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحوكاري  اسماعيل  الحيد 

عنوانه ا( حي الحالم الفرح م س 35 

ا عمارة 55 الشقة 0ت االلفة  20500 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا(  االوتي  امين  الحيد 

تت  شقة   03 س  م  الرحمة  جوهرة 

ت0 دار بوعزة   النواصر   اوالد احمد 

20600 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحوكاري  اسماعيل  الحيد 

عنوانه ا( حي الحالم الفرح م س 35 

ا عمارة 55 الشقة 0ت االلفة  20500 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه ا(  االوتي  امين  الحيد 

تت  شقة   03 س  م  الرحمة  جوهرة 

ت0 دار بوعزة   النواصر        اوالد احمد 

20600 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800092.

95Iت
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

FROIMAC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

FROIMAC شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسجد 

رقم02 شقة 03 - 73000 الدا لة 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت969ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FROIMAC

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة املتعلقة بالتافيد الصناعي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  03 شقة  رقم02  املسجد 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : ماش  هللا  عبد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ماش  هللا  عبد  الحيد 

دوار ايت الدويوير اهل الرمل  83350 

اوالد مايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  ماش  هللا  عبد  الحيد 

اوالد  الرمل  اهل  الدويوير  ايت  دوار 

مايمة 83350 اوالد مايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت0  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 757ت.

96Iت

FIDICOM

SOCIETE HAJAR ET IMANE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 0ت RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

  SOCIETE HAJAR ET IMANE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 00ت 

مجزئة الحالم طريق صفرو  - 

30000 فاس املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65587

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 شتناف ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

صفرو   طريق  الحالم  مجزئة  »00ت 

 55« إلى   « املغرب  فاس   30000  -

مجزئة زهرة املدائن 3  - 30000 فاس  

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5736.

97Iت

FIDICOM

SOCIETE HAJAR ET IMANE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDICOM

 AV ORAN N° 0ت RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE HAJAR ET IMANE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 مجزئة 

زهرة املدائن 3  - 30000 فاس 

املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65587

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نور  العزوزي    الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 الدين   

الحيد  لفائدة   حصة  000.ت  أصل 

 ة( بودالل  الياقوت بتاريخ 28 شتناف 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

أكتوار   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5736.

98Iت

QUALICIA CONSULTING

 BETTER FOOD

INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 BETTER FOOD

INTERNATIONAL SARL شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65،شارع 

عبد هللا املديوني الطابق ت 

الشقة 2 الدارالبيضاء. - 20000 

الدارالبيضاء املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

823ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 BETTER : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.FOOD INTERNATIONAL SARL

إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وموزيع ااملواد الغذائية.

-  استيفاد ومصيف..

عنوان املقر االجتماعي : 65،شارع 

عبد هللا املديوني الطابق ت الشقة 2 

الدارالبيضاء. - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

  : طاهر  محمد  التكموتي  الحيد 

980 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة 

حصة   20   : زينب  الحلو  الحيدة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

طاهر  محمد  التكموتي  الحيد 

إقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه ا( 

عين  5ت  الشقة   3 الطابق   3 ياقوت 

الشق البيضاء. 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه ا(  زينب  الحلو  الحيدة 

 3 ياقوت  إقامة  كاليفورنيا  جنان 

الشق  عين  5ت  الشقة   3 الطابق 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء. 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

طاهر  محمد  التكموتي  الحيد 

إقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه ا( 

عين  5ت  الشقة   3 الطابق   3 ياقوت 

الشق البيضاء. 20000 الدارالبيضاء 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 38620.

99Iت

VUE D’EXPERTS

FERVE MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,265

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

FERVE MAROC شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 352.- 

شارع الحزام الكبيف، الحي املحمدي 

- 20570 الدارالبيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت6ت8.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   893 اليوسفي 

أصل 5ت5.0 حصة لفائدة  الحيد  ة( 

22 شتناف  بتاريخ  اليوسفي  بلقاسم   

ت202.

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   892 اليوسفي 

أصل 5ت5.0 حصة لفائدة  الحيد  ة( 

شتناف   22 بتاريخ  اليوسفي  ابراهيم  

ت202.

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   892 اليوسفي 

الحيد  لفائدة   حصة  5ت5.0  أصل 

 ة( جامع  اليوسفي بتاريخ 22 شتناف 

ت202.

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   556 اليوسفي 

الحيد  لفائدة   حصة  5ت5.0  أصل 
22 شتناف  بتاريخ  اليوسفي  رقية    ة( 

ت202.

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   556 اليوسفي 

الحيد  لفائدة   حصة  5ت5.0  أصل 

 ة( نجمة  اليوسفي بتاريخ 22 شتناف 

ت202.

الحيد  ة(  ديجة  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   556 اليوسفي 

الحيد  لفائدة   حصة  5ت5.0  أصل 

 ة( فاطمة  اليوسفي بتاريخ 22 شتناف 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 797653.

200I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

SEDOMICILIER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

SEDOMICILIER شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اإلمام العزفي الطابق الثالث شقة 
رقم 7  - 00ت93 الفنيدق  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEDOMICILIER
موطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة  الثالث  الطابق  العزفي  اإلمام 

رقم 7  - 00ت93 الفنيدق  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد أيوب أبطويا :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  أبطويا  أيوب  الحيد 
امليزان  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
رقم 250 الشقة 9 الفنيدق  00ت93 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة سهيلة الدرازي عنوانه ا( 
الرحيم  عبد  شارع  الجديد  الحي 
 26 رقم  القصبة  واد  زنقة  بوعبيد 

00ت93 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 29 أكتوار 

ت202 محت رقم 5529.
Iت20

شركة رياض للححابات

STAR NAD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

شركة رياض للححابات
39 شارع الدار البيضاء ، 62000، 

الناظور املغرب

STAR NAD شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العراق رقم 52ت العروي - 62550 

الناظور املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت2033.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحمومي  الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 ميمون 

أصل 000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( 

اهرو احميدة بتاريخ 05 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم ت537.

202I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونتينغ

SOCIETE LUSA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 DERDABI الدردابي أكونتينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد الحالم، رقم 35، 

 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق

 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC املغرب M›DIQ املضيق

SOCIETE LUSA شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

الكاسيا، بلوك أ، كابونيكرو، مرميل - 

50ت93 مرميل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7575ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
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رأسمالها  مبلغ    SOCIETE LUSA
مقرها  وعنوان  درهم  000.000.ت 
الكاسيا،  مركب  اإلجتماعي 
 - مرميل  كابونيكرو،  أ،  بلوك 
ل: نتيجة  املغرب  مرميل  50ت93 
النشاط.. عن  النهائي  التوقف 
مركب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكاسيا، بلوك أ، كابونيكرو، مرميل - 

50ت93 مارميل املغرب. 
و عين:

و  سا س  اسماء   الحيد ة( 
عنوانه ا( مجزئة كريمة، زنقة ت، رقم 
مرميل  50ت93  مرميل  كابونيكرو،   ،5

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5856.

203I

Janaza service

JANAZA SERVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

Janaza service
رقم 79 اقامة الصابرين باب الغول 
ظهر املهراز ، 30000، فاس املغرب

janaza service شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 79 
اقامة صابرين باب الغول ظهر املهراز 

- 30000 فاس املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت702
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 janaza : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.service
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

الجنائز تغحيل نقا دفن
احياء ليلي العزاء

بيع محتلزمات الجنائز
التدبيف املفوض للقطاع العام.

 79 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة صابرين باب الغول ظهر املهراز 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  طيبي  ابتحام  الحيدة 
بدر  حي  الحالوي  ححين  زنقة  2ت 

0ت300 فاس املغرب.
عنوانه ا(  الفياللي  نورة  الحيدة 
ادريس  موالي  اقامة  زنقة  9تت  رقم 

حي تغات  30090 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الفياللي  نورة  الحيدة 
ادريس  موالي  اقامة  زنقة  9تت  رقم 

حي تغات  30090 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5035.
205I

BMH EXPERTS

أوركسترا املغرب
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
أوركحتفا املغرب شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

املحعودي الدور األول - الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغراية.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
0تت39.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  8ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
أوركحتفا   الحيد  ة(   مفويت 
من  اجتماعية  حصة  0ت5  بريمان 
الحيد  لفائدة   حصة  000.ت  أصل 
مارس  8ت  بتاريخ  ساس  نيوورش   ة( 

ت202.
نيوورش ساس  الحيد  ة(  مفويت 
0ت حصة اجتماعية من أصل 000.ت 
 mca حصة لفائدة  الحيد  ة( شركة

موزيع بتاريخ 8ت أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799872.
205I

secotrages snc

ECOBEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

ECOBEST شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 263 
الطابق االول شقة 2 مجزئة املنصور 

- 50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57823

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  27 أكتوار  املؤرخ في 
محؤولية  ذات  شركة   ECOBEST
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 
الطابق   263 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - املنصور  مجزئة   2 شقة  االول 
50000 مكناس املغرب نتيجة الالزمة 

االقتصادية.

و عين:

الحيد ة( عداد  ياسين و عنوانه ا( 

 50000 ت   الشطر  ت  مرجان   53

مكناس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 27 أكتوار ت202 وفي رقم 263 

الطابق االول شقة 2 مجزئة املنصور 

- 50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 368.

206I

BMH EXPERTS

أوركسترا املغرب

شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

أوركحتفا املغرب شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 7 شارع 

املحعودي الدور األول - الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغراية.

موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

0تت39.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار  8ت  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

واألحذية  املالبس  وموزيع  استيفاد 

والرضع  لألطفال  واالكححوارات 

ومحتلزمات رعاية األطفال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 33ت800.

207I
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ائتمانية أكيدي

 KHALIL BUSINESS ET
SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الححن الثاني، 
الشقة 2ت، الطابق الثالث   م.ج( 
حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
 KHALIL BUSINESS ET SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
اكدال مكناس - 50060 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52393

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 KHALIL الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    BUSINESS ET SERVICES
وعنوان  درهم   90.000 رأسمالها 
اكدال   30 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  مكناس   50060  - مكناس 
نتيجة ل : عجز مالي وانعدام األرااح.

 30 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
مكناس    50060  - مكناس  اكدال 

املغرب. 
و عين:

و  مالكي    ليل   الحيد ة( 
مكناس  اكدال   30 رقم  عنوانه ا( 
50060  مكناس املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
 30 : رقم  بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اكدال مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 373.
208I

BMH EXPERTS

 PARTNERS ASSOCIATES
MAGHREB SARL
إعالن متعدد القرارات

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
 PARTNERS ASSOCIATES

MAGHREB SARL »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 56 
شارع زركتوني - الطابق الثاني رقم 
6 20250 - الدار البيضاء , الدار 
البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

اململكة املغراية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38890

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
مشارك  كمدير  واليته  من  استقالته 

للحيد اليحيو فاسانو
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :33 رقم  بند 
ملدة  الشركة  إدارة  يتم ضمان  مايلي: 
سبتماف  5ت  من  اعتباًرا   ، سنوات   3
2020 ، عن طريق:  الحيد ماركو موليو 
كالزوالري ، من مواليد 2 مايو 979ت 
اإليطالية  الجنحية  من   ، ميالنو  في 
الرقم:  محت  الحفر  جواز  حامل   ،
تYB585757 ، الصادر في 9ت سبتماف 
9ت20 في ميالنو ، املقيمين في ميالنو 
 MI) Viale Dell’Innovazione)
جوزيبي  الحيد    ، 26تCAP 20 تت 
965ت  ت سبتماف  مواليد  من   ، سيني 
اإليطالية  الجنحية  من   ، ميالنو  في 
الرقم:  محت  الحفر  جواز  حامل   ،
تت  بتاريخ  الصادر   YA759976ت
في  املقيمين   ، في ميالنو  5ت20  فافاير 
 Diagone ت CAP عاف   )MI  ميالنو
املشاركون  املديرون  يذكر  55ت20.  
أنهم يقبلون هذا التعيين ، موضحين 

أنه ال يوجد أي تعارض أو حظر من 
في طريق هذا  جانبهم يمكن أن يقف 

التعيين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799885.
209I

سيكما كومبت

HAWALA EXPRESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

سيكما كومبت
29، شارع محمد الحادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
5، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب
HAWALA EXPRESS شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 30ت، 

شارع 2 مارس، حي املحتشفيات، 
محل 3، الطابق االر�ضي - 20503 

الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
959ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAWALA EXPRESS
محويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
30ت،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحتشفيات،  حي  مارس،   2 شارع 
 20503  - االر�ضي  الطابق   ،3 محل 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : نحيلي  ايمان  الحيدة 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  نحيلي  ايمان  الحيدة 
مجزئة منى زنقة ت رقم 50 حي االنارة 

ت 20580 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  نحيلي  ايمان  الحيدة 
مجزئة منى زنقة ت رقم 50 حي االنارة 

ت 20580 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79977.
0Iت2

BMH EXPERTS

ORC التوزيع املغرب
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
ORC التوزيع املغرب شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 
املحعودي الدور األر�ضي - الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغراية.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
2تت39.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
أوركحتفا   الحيد  ة(   مفويت 
بريمان 20.000 حصة اجتماعية من 
الحيد  لفائدة   50.000 حصة  أصل 
تت أكتوار   ة( نيوورش ساس بتاريخ 

ت202.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23446

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت5ت800.

Iتت2

DAR COMPTABILITE

 AM BIBISAN TRANSPORTS
ET ENTREPOSAGE

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 AM BIBISAN TRANSPORTS

ET ENTREPOSAGE  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 
بوطيب سكتور A - 62030 الناضور 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت2308

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AM  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BIBISAN TRANSPORTS ET

.ENTREPOSAGE

التصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و االستيفاد نقل و مجميع االرساليات 

على املحتوى الوطني و الدولي.

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوطيب سكتور A - 62030 الناضور 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحيد الهوش مصطفى 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد الهوش مصطفى عنوانه ا( 
الناضور   62000 بوعرك   فاهلل  رجا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد الهوش مصطفى عنوانه ا( 
الناضور   62000 بوعرك   فاهلل  رجا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 5393.
2Iت2

FISCOFISC

كلوبال جينيرال طرادينغ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
كلواال جينيفال طرادينغ شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 60 
مجزئة أوليفيفاي عرصة الزيتون 

طريق عين الشقف فاس - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
379ت6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  27 أكتوار  املؤرخ في 
كلواال جينيفال طرادينغ شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
 90.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الزيتون  عرصة  أوليفيفاي  مجزئة   60
 30000  - فاس  الشقف  عين  طريق 
فاس املغرب نتيجة لغياب أي نشاط 

اجتماعي.
و عين:

و  الزعراوي  مصطفى    الحيد ة( 
عنوانه ا( فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  ت202  أكتوار   27 بتاريخ 
الزيتون  عرصة  أوليفيفاي  مجزئة   60
فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5058.
3Iت2

BMH EXPERTS

FRESH CORP
 املغرب

إعالن متعدد القرارات

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
FRESH CORP املغرب »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حظيفة 
2 - دوار أوالد التهامي كومونة أوالد 

صباح الكورة - برشيد - 00ت26 
برشيد اململكة املغراية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
755تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
مليون  بمبلغ  املال  رأس  زيادة  مايلي: 
من  ليصبس  درهم   )1،000،000.00)
ثالثة ماليين  3،000،000.00( درهم 
درهم  أربعة  4،000،000.00(  إلى 
جديدة  وحدات  إنشاء  طريق  عن 

.
ً
لالكتتاب فيها ودفعها نقدا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

عمر  الحيد  استقالة  على  التصديق 

مشارك.  كمدير  واليته  من  معوني 

املدير  معوني  الحيد  الد  يظل 

الوحيد للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

املحاهمات  الشركاء  قدم  مايلي: 

 AGRO  :التالية النقدية 

 FINANCE CONSEIL SARL

 AU 1.354.200,00 ;)ONLY

 INVEST SARL AU

 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0  ; ) AT L A N T I C

 CAPITAL SARL AU

رشيد  812.500,00(; الحيد 

نجيب  عاصو750.000,00(;  الحيد 

بياز270.800,00).

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

أربعة  بمبلغ  املال  رأس  محديد  مم 

ماليين  4،000،000.00( درهم.  وهي 

ألف  50.000)  أربعين  إلى  مقحمة 

مدفع   ، درهم  بمائة  00ت(  سهم 

مع  يتناسب  بما  الشركاء  على  وموزع 

حقوقهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 365ت.

5Iت2

BMH EXPERTS

بومام
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

بومام شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة 

القدس ، n C5 68 سيدي الافنو�ضي 

الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغراية.
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مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38535

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوطالب  نبيل   الحيد  ة(  مفويت 

00ت  أصل  من  اجتماعية  حصة   50

مامو  وليد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

بتاريخ 29 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799872.

5Iت2

أجنى محمد

SHEMAT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

أجامد

50 حي ابن  لدون طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

SHEMAT شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

العرفان طريق الرااط مجموعة 28 

عمارة ت الطابق األول رقم 7 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20305ت

تت  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHEMAT

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهراائية و نقل  بيع األجهزة  البناء، 

البضائع.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28 مجموعة  الرااط  طريق  العرفان 
عمارة ت الطابق األول رقم 7 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000ت درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحالم  عبد  يحيا  بن  الحيد 
 39 رقم   2 الجميل  املنظر  عنوانه ا( 

القنيطرة 5000ت القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحالم  عبد  فريحة  الحيد 
عنوانه ا( حي بو الف طنجة 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 2367879ت092.
6Iت2

LE PREMIER CONSEIL

CLICK SPA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CLICK SPA  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 درب 

مودغا رياض  لعروس - 50000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80983
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  يونيو  8ت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     CLICK SPA الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
مودغا  درب   55 اإلجتماعي  مقرها 
مراكش   50000  - لعروس  رياض  
النهائي  *التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 55 درب 
مودغا رياض  لعروس املغرب 50000 

مراكش املغرب. 
و عين:

الحيد ة( احمد  حداد و عنوانه ا( 
6ت  رقم  ملقدم  درب  لغزايل  عرصة 
املغرب  مراكش   50000 مراكش 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
06 غشت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 26655ت.

7Iت2

مكتب محاسبة

STE DOUNAZI TRAV SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
  STE DOUNAZI TRAV SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
ميمزوغين الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3399ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»500.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت9/2ت5.

8Iت2

ائتمانية بوعرفة

STE YARASLIM
شركة التضامن
مفويت حصص

ائتمانية بوعرفة

رقم59 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200ت6، بوعرفة املغرب

STE YARASLIM شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 

مكرر زنقة الشفشاوني - 200ت6 

بوعرفة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.523

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سليمان  الحيد  ة(  مفويت 

بوعبدلالوي 30 حصة اجتماعية من 

الحيد  ة(  لفائدة   حصة   30 أصل 

يامينة بوعبد اللوي بتاريخ 28 أكتوار 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   02 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

ت202 محت رقم 7ت3.

9Iت2

عبد الرحمان اعبيبي

DUTCHESS BEAUTY CLINIC
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

عبد الرحمان اعبيبي

عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 50000، مكناس املغرب

   DUTCHESS BEAUTY CLINIC

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 

محل2عمارة 526 رياض 

اإلسماعيلية تالشطرج،مكناس - 

50000 مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت5566

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أبريل   23

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DUTCHESS BEAUTY CLINIC
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
محل2عمارة 526 رياض اإلسماعيلية 

تالشطرج،مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : أسماء   لكحل  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  أسماء   لكحل  الحيدة 
محل2عمارة 526 رياض اإلسماعيلية 

مكناس   50000 تالشطرج،مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  أسماء   لكحل  الحيدة 
محل2عمارة 526 رياض اإلسماعيلية 

مكناس   50000 تالشطرج،مكناس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5838.
220I

fidomek

SOCIETE SCHOOL DESIGN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

fidomek
 N5 3تEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE SCHOOL DESIGN
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

68 اقامة الغرفة 2 بلوك 3 س2 
الحعادة مكناس 50000 مكناس 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SCHOOL DESIGN
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة.

 68 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة الغرفة 2 بلوك 3 س2 الحعادة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
االدري�ضي  ناريمان  الحيدة 
00ت  بقيمة  600 حصة    : العمراوي 

درهم للحصة.
الحيدة بروزي امينة :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�ضي  ناريمان  الحيدة 

عام  ابو  اقامة  عنوانه ا(  العمراوي 

بلوك أ رقم 32 شارع الجيش امللكي م 

ج 50000 مكناس املغرب.

عنوانه ا(  امينة  بروزي  الحيدة 

 05 الشقة  ت0  الطابق   25 عمارة 

 50000  05 مرجان  اليحر  مجزئة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

االدري�ضي  ناريمان  الحيدة 

عام  ابو  اقامة  عنوانه ا(  العمراوي 

بلوك أ رقم 32 شارع الجيش امللكي م 

ج 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5878.

Iت22

ائتمانية بوعرفة

STE YARASLIM
شركة التضامن

محويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية بوعرفة

رقم59 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200ت6، بوعرفة املغرب

STE YARASLIM شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي 29 مكرر 

زنقة الشفشاوني - 200ت6 بوعرفة.

محويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 523.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم محويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

التضامن« إلى »شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

ت202 محت رقم 7ت3.

222I

CABINET COMPTABLE CHERADI

PALACE CAF'THE SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE

CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL

JED ، 46000، SAFI MAROC

 PALACE CAF›THE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3ت3 

شارع عبد الحالم مجيد بالد الجد - 

56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5699

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  8ت أكتوار  املؤرخ في 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 PALACE CAF’THE الشريك الوحيد 

00.000ت  SARL AU  مبلغ رأسمالها 

3ت3  درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

شارع عبد الحالم مجيد بالد الجد - 

56000 اسفي املغرب نتيجة ل : -.

3ت3  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع عبد الحالم مجيد بالد الجد - 

56000 اسفي املغرب. 

و عين:

و  محبوب  سعيد   الحيد ة( 
ت   القحام  حي  6ت  رقم  عنوانه ا( 

73000 الدا لة املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2533.

223I
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ائتمانية بوعرفة

STE DAWAJINE BNI TAJJITE
شركة التضامن

مأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم59 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200ت6، بوعرفة املغرب

 STE DAWAJINE BNI TAJJITE

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الصنم بني ماجيت - 52تت6 بني 

ماجيت املغرب

مأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07

باملميزات  التضامن  لشركة  األسا�ضي 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAWAJINE BNI TAJJITE

مراية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع  البيض-  و  الدجاج  انتاج  و 

اللحوم البيضاء و البيض بالجملة و 

التقحيط.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بني  52تت6   - ماجيت  بني  الصنم 

ماجيت املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

250 حصة    : الحيد باكزا محمد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد النوالي رشيد :  250 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد حلومي زكرياء :  250 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 250   : مليكة  الطويل  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  رشيد  النوالي  الحيد 
بني  52تت6   5 رقم  الزرقطوني  شارع 

ماجيت املغرب.
عنوانه ا(  محمد  باكزا  الحيد 
بني  52تت6  مالحينت  شارع   59 رقم 

ماجيت املغرب.
عنوانه ا(  زكرياء  حلومي  الحيد 
بني  52تت6  جرادة  شارع  ت0  رقم 

ماجيت املغرب.
عنوانه ا(  مليكة  الطويل  الحيدة 
200ت6  املقاومة  شارع  ت27  رقم 

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  رشيد  النوالي  الحيد 
بني  52تت6   5 رقم  الزرقطوني  شارع 

ماجيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

ت202 محت رقم 9ت3.
225I

SIGMA-CONSTRUMA

SIGMA-CONSTRUMA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SIGMA-CONSTRUMA
 CASABLANCA ، 40130،
CASABLANCA MAROC

SIGMA-CONSTRUMA شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3ت زنقة 

القصر الطابق 5 شقة رقم 0ت 
املعاريف البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
520265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGMA-CONSTRUMA
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
3ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
0ت  5 شقة رقم  زنقة القصر الطابق 
الدار   20200  - البيضاء  املعاريف 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الشديني  الرحميم  عبد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشديني  الرحميم  عبد  الحيد 
عنوانه ا( الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الشديني  الرحميم  عبد  الحيد 
عنوانه ا( الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم -.

225I

MOZA BRA

MOZA BRA CAFE
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

MOZA BRA
رقم 758  بلوك أ مدارت انزا العليا 

اكادير ، 86360، انزكان املغرب
MOZA BRA CAFE شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 758  
بلوك أ مدارت انزا العليا اكادير - 

80090 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57377

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   27 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 MOZA BRA الوحيد  الشريك  ذات 
CAFE  مبلغ رأسمالها 00.000ت درهم 
  758 رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - اكادير  العليا  انزا  مدارت  أ  بلوك 
80090 اكادير املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة على االستمرارية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 758  
 - اكادير  العليا  انزا  مدارت  أ  بلوك 

80090 اكادير املغرب. 
و عين:

الليموري  ابراهيم   الحيد ة( 
مدارت  حي    758 رقم  عنوانه ا(  و 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  انزا  

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم ت0722ت.

226I

preficos

FURTIF TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

preficos
 mohamed bouziane résidence

 farhataine 2 appt تت casablanca
 derb feriha rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca
  FURTIF TRANS

شركة ذات محؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 املجمع 

الحكني العمرة برشيد برشيد 

26000 برشيد املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5825ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FURTIF TRANS

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

للغيف.

عنوان املقر االجتماعي : 8 املجمع 

برشيد  برشيد  العمرة  الحكني 

26000 برشيد املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد املصطفى جغالف  :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جغالف   املصطفى  الحيد 

املجمع   3 الطابق  برشيد  عنوانه ا( 

الحكني سعد 26000 برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

جغالف   املصطفى  الحيد 

املجمع   3 الطابق  برشيد  عنوانه ا( 

الحكني سعد 26000 برشيد  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

26 أكتوار  االبتدائية بافشيد  بتاريخ 

ت202 محت رقم تت3ت.

227I

BMK GLOBAL TRADE

BMK GLOBAL TRAD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BMK GLOBAL TRADE

332 شارع ابراهيم الروداني إقامة 

الريحان الطابق 5 رقم ت2 املعاريف، 

332 شارع ابراهيم الروداني 

إقامة الريحان الطابق 5 رقم ت2 

املعاريف،، 20330، الدار البيضاء 

املغرب

BMK GLOBAL TRAD شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني إقامة الريحان 

الطابق 5 رقم ت2 املعاريف، - 

20330 الدار البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7659ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 BMK  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL TRAD

غرض الشركة بإيجاز : اإلستفاد و 

التصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 332 شارع 

الريحان  إقامة  الروداني  ابراهيم 
الطابق 5 رقم ت2 املعاريف، - 20330 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بويحفي  زكية  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بويحفي  زكية  الحيدة 
72 زنقة 5ت طابق 2 درب الكبيف الدار 

البيضاء   الدار    20550 البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بويحفي  زكية  الحيدة 
72 زنقة 5ت طابق 2 درب الكبيف الدار 

البيضاء   الدار    20550 البيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 33753.

228I

العيون استشارات

SMAR TECH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

العيون استشارات
رقم ت3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

SMAR TECH شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الوكالة ت0 بلوك E عمارة ت75 شقة 

ت0 العيون  - 70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ت388

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 SMAR : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.TECH
: دراسات،  بإيجاز  الشركة  غرض 
،أعمال  املهن  لجميع  البناء  أعمال 
 ، والتدفئة   ، والحباكة   ، التفكيب 
والتهوية   ، والتكييف   ، والتكييف 
التشطيب   - ؛  الهواء  ومعالجة   ،
والتصميم  واملفروشات  والديكور 
ومركيب   ، الصناعية  األنابيب   - ؛ 
مقديم  أنواع  من  نوع  ،أي  الشبكة 
واإللكتفونية  الكهراائية  الخدمات 

والحاسواية....
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ت75 شقة  E عمارة  ت0 بلوك  الوكالة 
ت0 العيون  - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة عائشة ابوجناح :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابوجناح  عائشة  الحيدة 
عنوانه ا( 25 ممر بريتشاردياس عين 
الحبع 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
ابوجناح  عائشة  الحيدة 
عنوانه ا( 25 ممر بريتشاردياس عين 
الحبع 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3525.
229I

FISCAL ETUDE MAROC

H2L NEGOCE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC
 Rue Soumaya Imm N°82, 4ème
 etage App 16 Quartier Palmier ،
20500، CASABLANCA MAROC

 H2L NEGOCE
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شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية العمارة 82، الطابق الثاني 
الشقة رقم 5 حي پامليي - 20350 

الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

709ت52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 H2L  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز :  بيع وشراء 

املنتجات النهائية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   ،82 العمارة  سومية 
 20350  - پامليي  حي   5 رقم  الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد مهدي املختار ملكوني :  550 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد عثمان حامد :  550 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
00ت    : األزهر  فردوس  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ملكوني  املختار  مهدي  الحيد 
الخضراء  الجزيرة  شارع  عنوانه ا( 
مطوان  50ت93  ت0   طابق   73 رقم 

املغرب.
عنوانه ا(  حامد  عثمان  الحيد 
الكبيف  درب  الصباغ  احمد  زنقة   8

20250 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه ا(  األزهر  فردوس  الحيدة 
شارع الجزيرة الخضراء رقم 73 طابق 

ت0  50ت93 مطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  األزهر  فردوس  الحيدة 
شارع الجزيرة الخضراء رقم 73 طابق 

ت0  50ت93 مطوان مطوان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799589.

230I

CABINET HAMDI

MEHRIK SERVICES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,ت3ت

 étage، 20200، casablanca

maroc

MEHRIK SERVICES شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

األميف موالي عبد هللا وشارع النخلة ، 

مبنى ت ، الطابق 5 ، شقة رقم 7 - 0 

الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   08

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEHRIK SERVICES

غحيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالوسائل  والكي  الشحوم  وإزالة 

امليكانيكية.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

وشارع  هللا  عبد  موالي  األميف  شارع 

، شقة   5 الطابق   ، ت  مبنى   ، النخلة 
رقم 7 - 0 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

50 حصة    : املعلم  املهدي  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : الحيد محمد طارق الفهري 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  املعلم  املهدي  الحيد 

إقامة نكحت هاوس، فيال رقم 5، دار 

بوعزة  0 الدار البيضاء املغرب.
الفهري  طارق  محمد  الحيد 

األندلس،  روض  إقامة  عنوانه ا( 
 ،8 رقم  العاريف،  جنة  عمارة 

الطائرات 0 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عمار  ضحى  الحيدة 

قامة نكحت هاوس، فيال رقم 5، دار 

بوعزة  0 الدار البيضاء املغرب
الفهري  طارق  محمد  الحيد 

األندلس،  روض  إقامة  عنوانه ا( 
 ،8 رقم  العاريف،  جنة  عمارة 

الطائرات 0 الرااط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79986.

Iت23

Kamal Gest

برااز فوطو 

BERBAZ PHOTO  
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Kamal Gest

 Zohor 0ت n 85 dB al izdihar rdc

 mag n 02 marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc

 berbaz photo   برااز فوطو

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزهور ت0 
رقم 98 مكرر درب املودن عين ايطي 
- مراكش - 50060 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20287ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
برااز   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.berbaz photo   فوطو
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستيفاد.
الزهور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  املودن  درب  مكرر   98 رقم  ت0 
مراكش   50060  - مراكش   - ايطي 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : رضوان   برااز  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  رضوان   برااز  الحيد 
املودن  درب   98 رقم  الفرابي  زنقة 
عين ايطي النخيل الشمالي - مراكش 

50060 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  رضوان   برااز  الحيد 
املودن  درب   98 رقم  الفرابي  زنقة 
عين ايطي النخيل الشمالي - مراكش 

50060 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29528ت.
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FISCINFO

MISSION EXPRESS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

MISSION EXPRESS
 13bd ibn tachfine ، 20500،

CASABLANCA MAROC
MISSION EXPRESS  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  97ت 

شارع الححن التاني - 20250  الدار 
البيضاء  املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58977
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم اإلعالم 
و  الحريري  مبارك  الشريك  بوفاة 
 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 
أكتوار   26 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

ت202 بالشكل األتي :
  ، الحريري  الدين  عماد  الحيد ة( 

ت5.55 حصة.
الحريري،   سفيان  الحيد ة( 

ت5.55 حصة.
أحدوش،   ايت  نجاة  الحيد ة( 

586.ت حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

5ت نوناف ت202 محت رقم 800250.
233I

Soft finances sarl

SIDI KACEM OPTIC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئف أنزران عمارة زينب رقم 5 ، 

6000ت، سيدي قاسم الغرب
 SIDI KACEM OPTIC

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئف 
انزران رقم 20 - 6000ت سيدي 

قلحم املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SIDI  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KACEM OPTIC

و  بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح النظارات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي  6000ت   -  20 رقم  انزران  بئف 

قلحم املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : شفيق  مونية  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  شفيق  مونية  الحيدة 

جرف   05 قطاع  املجاعرة  مجزئة 

امللحة 6000ت سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  شفيق  مونية  الحيدة 

جرف   05 قطاع  املجاعرة  مجزئة 

امللحة 6000ت سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  قاسم   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم ت30.

235I

jamal fruits de mer

  JAMAL FRUITS DE MER

جمال فخوي دميغ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

jamal fruits de mer

 lot al massira rue de guelmim

 port de laayoune laayoune-،

70000، laayoune maroc
jamal fruits de mer  جمال فخوي 

دميغ شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مجزئة 

املحيفة شارع كلميم ميناء العيون - 

70000 العيون املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8587

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  2ت20  نوناف   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 Commerce général,import

export

 Transport national et

.international de marchandises

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   26 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2ت20 محت رقم 2ت/5ت2ت.

235I

MOUSSAOUI HAJJI

SINOMAR EXCHANGE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SINOMAR EXCHANGE شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الافيد رقم 7ت الرشيدية  - 52000 

الرشيدية  املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت550ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SINOMAR EXCHANGE
تحييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمات املدنية : تسجيل الطلبة في 

الجامعات 
الوساطة 

استيفاد و مصدير.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52000  - الرشيدية   7ت  رقم  الافيد 

الرشيدية  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عبد الباقي الباهي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد عبد الباقي الباهي عنوانه ا( 
الحي  اسماعيل  58 شارع موالي  رقم 
الجديد ارفود 52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد الباقي الباهي عنوانه ا( 
الحي  اسماعيل  58 شارع موالي  رقم 

الجديد ارفود 52200 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 598.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
DAKHLA KIDS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
79ت3.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  يوليوز   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نوفيحة  اللة  الحيد  ة(  مفويت 
0ت حصص اجتماعية من  اليعقوبي 
الحيد  لفائدة   50.000 حصة  أصل 
 03 بتاريخ  الحنو�ضي  العزيز  عبد   ة( 

يوليوز ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
 03 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم ت35ت.

237I

jamal fruits de mer

جمال فخوي دميغ

JAMAL FRUITS DE MER 
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

jamal fruits de mer
 lot al massira rue de guelmim
 port de laayoune laayoune-،

70000، laayoune maroc
 jamal fruits de جمال فخوي دميغ
mer شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

املحيفة شارع كلميم ميناء العيون - 

70000 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8587

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مم  2ت20  نوناف   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.700.000«

 3.000.000« إلى  درهم«   300.000«

حصص  مقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   26 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2ت20 محت رقم 2ت/5ت2ت.

238I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE TECHENTREPRISE
SARL

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق االول 

الشقة ت الرشيدية ص ب 88ت ، 

52000، الرشيدية املغرب

 SOCIETE TECHENTREPRISE

SARL شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 76 
زنقة محمد الزرقطوني الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

899تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مم  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000ت 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت523/2.
239I

FIDUCIAIRE MALIKI

AL OUMARI MARBERE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق االول 
الشقة ت الرشيدية ص ب 88ت ، 

52000، الرشيدية املغرب
AL OUMARI MARBERE  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 
الدويرة اوفوس الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3697ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت522/202.
250I

FAD CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
MIFTAH ADAROUA

شركة ذات املحؤولية املحدودة
تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
 MIFTAH ADAROUA

شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 8 ،عمارة 
مافوكة، شقة 5ت، شارع ا ريبكة، 

الطابق الثالث - 20500 الدار 
البيضاء  املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت20385.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 
- جابر سعيد

 SOCIETE IMMOBILIERE  -
ذات  شركة   MIFTAH ADAROUA
مقرها  الكائن  املحدودة  املحؤولية 
مافوكة،  ،عمارة   8 ب:  اإلجتماعي 
الطابق  ا ريبكة،  شارع  5ت،  شقة 
الثالث 20090 الدار البيضاء املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: ت20385
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80007.
Iت25

CAJF CO

LOTIPALM
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
LOTIPALM  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع رقم 
3 ايت اورير الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.389355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مم تعيين  5ت أكتوار  في  املؤرخ 
الهنا  الحيد ة(  للشركة  محيف جديد 

عبد الكريم كمحيف وحيد.
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مبعا إلقالة محيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800037.

252I

AMJ MANAGEMENT

LABFUSION  S.A.R.L  AU
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

LABFUSION  S.A.R.L  AU شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 28 
لوريلس ل سناء مجزئة 3 محل 57  

طنجة 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
763ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABFUSION  S.A.R.L  AU
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم , و دمات مموين متنقلة.
عنوان املقر االجتماعي : شارع 28 
  57 محل   3 مجزئة  سناء  ل  لوريلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

00ت حصة    : الزاوي  الحيد عمر 
بقيمة 000.ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه ا(  الزاوي  عمر  الحيد 
 RUE DE L’ESPERANCE 6920ت
 VALUX EN VELIN 6920ت
.FRANCE  6920ت VELIN FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
 3 عنوانه ا(  الزاوي  عمر  الحيد 
 RUE DE L’ESPERANCE 6920ت
 VALUX EN VELIN 6920ت

FRANCE 6920ت VELIN FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257893.
253I

موروكو كومبتونس اكاونت

STEPHYASAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 7ت الطابق 5 برج منارة 2 

مد ل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 50000، مراكش املغرب

STEPHYASAR شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع عبد 

الكريم الخطابي برج املنارة مركز 
األعمال 2  مد ل أ الطابق الرابع 
50000 -  7تA مراكش اململكة 

املغراية.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

0569تت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5ت يوليوز ت202 مم  محويل  
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
شارع عبد الكريم الخطابي برج املنارة 
الطابق  أ  مد ل    2 األعمال  مركز 
الرابع 50000 -  7تA مراكش اململكة 
دوار  أوريكا  طريق   « إلى  املغراية« 

فريحا  دوار  ماسوالنت  بلدية  الوداية 
50000 مراكش    - أطلس  فيال ٣ رلئ 

اململكة املغراية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2950ت.
255I

Annonce

JK FOOD PRO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

Annonce
إقامة الصفا 205 الطابق 2 شقة 

2ت حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 20560، الدار البيضاء املغرب
JK FOOD PRO  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلجتماعي 
0ت زنقة الحرية طابق 3 شقة رقم 5 

- 20ت20 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 JK  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD PRO
غرض الشركة بإيجاز : - املطاعم 

و دمات التموين املتنقلة.
- سناك - وجبات سريعة ووجبات 

سريعة مخصص محلي وعالمي.
- مشاركة الشركة بجميع الوسائل 
في جميع الشركات أو الشركات التي مم 
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي 
 ، الشركة  لغرض  مرمبطة  مكون  قد 
شركات  إنشاء  طريق  عن  سيما  وال 
 ، والرعاية   ، للمحاهمات  جديدة 
ذات  األسهم  وشراء   ، واالكتتاب 
أو  االندماج   ، االجتماعية  الحقوق 

التحالف أو املشروع املشتفك.

من  معاملة  أي  عامة  واصورة   -
أي نوع كانت ، سواء كانت مجارية أو 
صناعية أو مالية أو منقولة أو عقارية 
الشركة  بغرض  صلة  ذات  مكون  قد 

وأي أغراض مماثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي : اإلجتماعي 
0ت زنقة الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 

20ت20 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : رزكاني  جميلة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : رودركيز  ميشال  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  رزكاني  جميلة  الحيدة 
 20000  59 رقم   52 زنقة  الفرح  حي 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا(  رودركيز  ميشال  الحيد 
2ت  عمارة  األلفة  حدائق  مجزئة 
 20000 البيضاء  األلفة  2ت  الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  رزكاني  جميلة  الحيدة 
 20000  59 رقم   52 زنقة  الفرح  حي 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه ا(  رودركيز  ميشال  الحيد 
2ت  عمارة  األلفة  حدائق  مجزئة 
 20000 البيضاء  األلفة  2ت  الشقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 36955.
255I

FAD CONSULTING

AL JABIRIA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
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  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

AL JABIRIA »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

اكوك كاليفورنياـ ب، الرقم 53 - 

50ت20  الدار البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت555تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 

- جابر  سعيد

ذات  شركة   AL JABIRIA  -

مقرها  الكائن  املحدودة  املحؤولية 

اإلجتماعي ب: مجزئة اكوك كاليفورنياـ 

ب، الرقم 53 50ت20 الدار البيضاء 

املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: ت555تت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800072.

256I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SADENA SARL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

SADENA SARL  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق  

الوطني  رقم  28 إقامة  حدائق  

مرجان  الطابق االول  شقة رقم  6  - 

93000 مطوان  املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

89ت2.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  مم  ت202  نوناف   25 في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

اليوناني  عبد العلي  كمحيف وحيد

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
22 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

ت202 محت رقم 3809.

257I

CABINET CADRE CONSEIL

SONAROUZ SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 3تت AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SONAROUZ SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ميكمي 

لجديد مرميكت ورزازات - 55000 

ورزازات املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  2ت20  يناير  6ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONAROUZ SARL

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء.

النقل للغيف.
الطرق  و  الحدائق  وصيانة  زراعة 

واملنتزهات.

عنوان املقر االجتماعي : حي ميكمي 
 55000  - ورزازات  مرميكت  لجديد 

ورزازات املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:
الحيد لححن ايت بن داود :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : داود  بن  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
داود  بن  ايت  لححن  الحيد 
مرميكت  لجديد  مكمي  عنوانه ا(  

ورزازات 55000  ورزازات املغرب.
عنوانه ا(  داود  بن  محمد  الحيد 
دوار ام الرمان مزارين زاكورة 57703 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
داود  بن  ايت  لححن  الحيد 
مرميكت  لجديد  مكمي  عنوانه ا(  

ورزازات 55000  ورزازات املغرب
عنوانه ا(  داود  بن  محمد  الحيد 
دوار ام الرمان مزارين زاكورة 57703 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2ت20 محت رقم 80.

258I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
محويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
 DAKHLA KIDS

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي شارع 

العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة.

محويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

79ت3.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 يوليوز ت202 مم محويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

املحؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 03 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم ت35ت.

259I

FAD CONSULTING

ADDAMAN IMMOBILIER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

 ADDAMAN IMMOBILIER

»شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8، عمارة 

مافوكة، شارع ا ريبكة، الطابق 

الثالث، الرقم 5ت،  - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

05ت76.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 
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- جابر  سعيد
 ADDAMAN IMMOBILIER  -
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  ذات 
مافوكة،  عمارة   ،8 ب:  اإلجتماعي 
الثالث،  الطابق  ا ريبكة،  شارع 
البيضاء  الدار   20500 5ت،   الرقم 

املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 05ت76
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800067.

250I

Sayarh & Menjra

 PHILADELPHIA SOLAR
MAGHREB

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
20000، Casablanca Maroc

 PHILADELPHIA SOLAR
MAGHREB شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
املغرب العربي لالعمال 332، 

شارع إبراهيم الروداني ط.5 شقة 
ت2 إقامة الريحان معاريف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  مارس  5ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHILADELPHIA SOLAR  :

.MAGHREB
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 
ومجارة  وتحويق  البديلة  الطاقة 
وأنظمة  الشمحية  الطاقة  أنظمة 

الطاقة البديلة.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   ،332 لالعمال  العربي  املغرب 
ت2  شقة  ط.5  الروداني  إبراهيم 
إقامة الريحان معاريف الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
 PHILADELPHIA الشركة 
حصة   SOLAR ENERGY :  00ت

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 PHILADELPHIA الشركة 
عمان  عنوانه ا(   SOLAR ENERGY

األردن 0تتتت عمان  األردن.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد محمد صالح احمد شهادة 
األردن   0تتتت   األردن  عنوانه ا(  

األردن
مصطفى  نهار  احمد  الحيد 
0تتتت   األردن  عنوانه ا(   الصمدي 

األردن  األردن
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل ت202 محت رقم 5876ت.
Iت25

FISCINFO

 CENTRE VISITE
TECHNIQUE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

FISCINFO
 13bd ibn tachfine ، 20500،

CASABLANCA MAROC

 CENTRE VISITE TECHNIQUE
شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي أوالد 

الطالب مديونة كم 9.7 - 20500 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355335
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   06 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
  CENTRE VISITE TECHNIQUE
درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 
أوالد  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 20500  -  9.7 كم  مديونة  الطالب 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

محقيق الهدف التجاري.
أوالد  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20500  -  9.7 كم  مديونة  الطالب 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  طاوس  كريم   الحيد ة( 
رقم  ت6  زنقة  طارق  حي  عنوانه ا(  
20500 الدار البيضاء   82 الافنو�ضي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 2ت7978.
252I

FIDUCIAIRE OTHMANE

STE FOUWID
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
STE FOUWID شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املنزه قطاع أ  الرقم 302 - 5000ت 

القنيطرة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55523

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكعبالي  فؤاد  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

أكتوار   26 بتاريخ  غنيات  العزوزية 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 850.

253I

الفيد حا

COFFE TAHA KECH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

الفيد حا

702 عمارة اشتوكية الطابق التاني 
رقم الشقة 6 املحيفة ت حرف ب 

مراكش ، 50ت50، مراكش املغرب

COFFE TAHA KECH شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحيفة 2 

عملية الرجاء 2 رقم ت5 -مراكش- - 

50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت202ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 COFFE : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.TAHA KECH
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى ومحلبة.
عنوان املقر االجتماعي : املحيفة 2 
 - -مراكش-  ت5  رقم   2 الرجاء  عملية 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة  ديجة الحداوي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحداوي  الحيدة  ديجة 
7ت8  رقم  صوكوما  عنوانه ا( 
50000 مراكش  2 مراكش  الحودري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحداوي  الحيدة  ديجة 
7ت8  رقم  صوكوما  عنوانه ا( 
50000 مراكش  2 مراكش  الحودري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29370ت.
255I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PHARMACIE AIN CHKEF
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 55 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 PHARMACIE AIN CHKEF
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 3 

مركز عين الشقف - 30000 فاس  

املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66859

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202 مم  محويل   2ت أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الرقم 3 مركز عين الشقف - 30000 

الطابق  في  »محل  إلى  املغرب«  فاس  

63ت  ك  الرقم  ت  الجنان  حي  األر�ضي 

- 30000 فاس   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5ت50.

255I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إضافة تحمية مجارية أو شعار 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

DAKHLA KIDS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة املغرب.

»إضافة تحمية مجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

79ت3.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مقرر   2020 فافاير   05 في  املؤرخ 

إضافة شعار مجاري للشركة وهو:

WESTPOINT PESCADOR

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غشت 2020 محت رقم 597.

256I

العيون استشارات

 SAKYA AL HAMRA

SYSTEME
إعالن متعدد القرارات

العيون استشارات

رقم ت3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

 SAKYA AL HAMRA SYSTEME

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

املحمدي زنقة 23 رقم 02 - - العيون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

0927ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 

عزيز  الحيد  حصص  مفويت  مايلي: 

لفائدة  حصة  00ت  البالغة  لافاح 

الحيدة رجاء القندو�ضي

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

لافاح  عزيز  الحيد  استقالة  مايلي: 

رجاء  الحيدة  وتعيين  التحيف  من 

القندو�ضي كمحيفة وحيدة للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :06-07 رقم  بند 

عزيز  الحيد  حصص  مفويت  مايلي: 

لفائدة  حصة  00ت  البالغة  لافاح 

الحيدة رجاء القندو�ضي

على  ينص  الذي  5ت:  رقم  بند 

لافاح  عزيز  الحيد  استقالة  مايلي: 

رجاء  الحيدة  وتعيين  التحيف  من 

القندو�ضي كمحيفة وحيدة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3525.

257I

FAD CONSULTING

AL HOUSNA IMMOBILIER

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

 AL HOUSNA IMMOBILIER

»شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8، شارع 

ا ريبكة، إقامة مافوكة، الطابق 

الثالث، الرقم 5ت، - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

06383ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 

- جابر  سعيد

 AL HOUSNA IMMOBILIER  -

محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  ذات 

ا ريبكة،  شارع   ،8 ب:  اإلجتماعي 

إقامة مافوكة، الطابق الثالث، الرقم 

5ت، 20500 الدار البيضاء املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 06383ت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 2ت نوناف ت202 محت رقم 800070.

258I
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YACIN CALL CENTER SARL AU

YACIN CALL CENTER 

SARL AU 
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

YACIN CALL CENTER SARL AU

 ANGLE AV ALGECIRAS ET

 GIBRALTAR RES RAYANE 7EME

 ETAGE N 23 ، 900000، TANGER

MAROC

 YACIN CALL CENTER SARL AU 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع الجزيرة الحضراء و جبل طارق 

اقامة ريان الطابق الحابع رقم 23 - 

90000 طنجة  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت50ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 YACIN  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.CALL CENTER SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمصال.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الجزيرة الحضراء و جبل طارق 

 -  23 الحابع رقم  الطابق  اقامة ريان 

90000 طنجة  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : عحرية  بو  ياسين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد ياسين بو عحرية عنوانه ا( 

س  املاء  راس  الحضري  القطب 
الشقف   عين  املاء  راس  تت/58 

22ت36 موالي  عقوب فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد ياسين بو عحرية عنوانه ا( 

س  املاء  راس  الحضري  القطب 
تت/58 راس املاء عين الشقف موالي 

 عقوب فاس  22ت36 موالي  عقوب 

فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9659.

259I

FAD CONSULTING

INANE IMMOBILIER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

INANE IMMOBILIER »شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 

اكوك، الرقم 53 كاليفورنياـ ب  - 

50ت20 الدار البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

365ت3ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 

- جابر  سعيد

شركة   INANE IMMOBILIER  -

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

ب:  اإلجتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 

مجزئة اكوك، الرقم 53 كاليفورنياـ ب  

50ت20 الدار البيضاء املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 365ت3ت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800069.

260I

FIDUCOMPTA

SHARM DISTRIBUTION
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA

الرقم 3ت  شارع الحرية مكتب 0ت 

املدينة الجديدة   اسفي ، 56000، 

اسفي املغرب

SHARM DISTRIBUTION شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

6تزنقة الورود حي الحالم اسفي - 

56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8925

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 SHARM الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

حي  الورود  6تزنقة  الرقم  اإلجتماعي 

الحالم اسفي - 56000 اسفي املغرب 

نتيجة ل : ازمة اقتصادية.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - اسفي  الحالم  حي  الورود  6تزنقة 

56000 اسفي املغرب. 

و عين:

الحيد ة( هشام  اراحي و عنوانه ا( 

33 زنقة والدة حي نجاح االميف 56000 

اسفي  املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2525.

Iت26

FAD CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE AL

AKHAWAYN

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL

 AKHAWAYN

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي: 8، شارع 

ا ريبكة، إقامة مافوكة، الطابق 

الثالث، الرقم 5ت، - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

57ت99.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 



23459 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

- جابر  سعيد

 SOCIETE IMMOBILIERE AL  -

AKHAWAYN شركة ذات محؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 8، شارع 

الطابق  مافوكة،  إقامة  ا ريبكة، 

الدار   20500 5ت،  الرقم  الثالث، 

البيضاء املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 57ت99

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800068.

262I

BAKKALI OFFICE SARL AU

BEL D3 NADI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

BAKKALI OFFICE SARL AU

شارع موالي يوسف إقامة الفتس 

الطابق الرابع رقم 6ت - طنجة شارع 

موالي يوسف إقامة الفتس الطابق 

الرابع رقم 6ت - طنجة، 90000، 

طنجة املغرب

BEL D3 NADI شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قرية 

الخرب بحرويين طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97087

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  يونيو  5ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

النادي  ححن  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  00ت 

200 حصة لفائدة  الحيد  ة( محمد  

بلعربي بتاريخ 6ت يونيو ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

يونيو   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 253892.

263I

smaticomp

 SOCIETE MAROCAINE 
 DE CONSTRUCTION ET
 DE L›AMENAGEMENT

PROFESSIONELLE SMCAP
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 SOCIETE MAROCAINE 
 DE CONSTRUCTION ET
 DE L›AMENAGEMENT

  PROFESSIONELLE SMCAP
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت5ت 

زنقة اسامة بن زيد الطابق 2 الحي 
اال حر ن ج حي املعاريف - 20370 

الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522375
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE   :
 DE CONSTRUCTION ET
 DE L’AMENAGEMENT

.PROFESSIONELLE SMCAP
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهند�ضي املدني.
ت5ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   2 الطابق  زيد  بن  اسامة  زنقة 
 20370  - املعاريف  حي  ج  ن  اال حر 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

  : الحيد محمد سليمان حرو�ضي  
500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : بالغلم  مححن  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 : الحيد محمد سليمان حرو�ضي  
500 بقيمة 00ت درهم.

 500  : بالغلم  مححن  الحيد 
بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حرو�ضي   سليمان  محمد  الحيد 
مجزئة  االندلس  حي  عنوانه ا( 
الطريبقية م/ب عمارة بدر 2 شقة 3 

50ت92 القصر الكبيف املغرب.
عنوانه ا(  بالغلم  مححن  الحيد 
7ت اقامة نهى عمارة ب 5 الشقة 5ت 

25000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
حرو�ضي   سليمان  محمد  الحيد 
مجزئة  االندلس  حي  عنوانه ا( 
الطريبقية م/ب عمارة بدر 2 شقة 3 

50ت92 القصر الكبيف املغرب
عنوانه ا(  بالغلم  مححن  الحيد 
7ت اقامة نهى عمارة ب 5 الشقة 5ت 

25000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800356.
265I

س-اطلس

STE BNI MAADAN CAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم ت5 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE BNI MAADAN CAR شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 282 اقامة 

الرابعة شقة رقم 2 شارع محمد 
الخامس - 23000 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3839
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE BNI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    MAADAN CAR
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
شقة  الرابعة  اقامة   282 اإلجتماعي 
رقم 2 شارع محمد الخامس - 23000 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

التام لنشاط الشركة.
 282 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   2 رقم  شقة  الرابعة  اقامة 
مالل  بني   23000  - الخامس  محمد 

املغرب. 
و عين:

و  مورشلي  العربي    الحيد ة( 
 20 شارع  الحالم  مجزئة  عنوانه ا( 
مالل  بني   23000 تت  رقم  غشت 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 05 نوناف 

ت202 محت رقم 55تت.
265I

OFFICE-3H.B SARL

KAM WORK
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

KAM WORK SARL
رقم 7 عمارة ماجحتيك شارع محمد 

الخامس ، 3500، مازة املغرب
KAM WORK شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
7 عمارة ماجحتيك شارع محمد 
الخامس - TAZA 35000 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5937
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  07 أكتوار  املؤرخ في 
KAM WORK شركة ذات املحؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
محمد  شارع  ماجحتيك  عمارة   7
املغرب   TAZA  35000  - الخامس 

نتيجة لتفاكم الخحائر.
و عين:

و  احجيج   محمد    الحيد ة( 
املكتب  مجزئة   37 رقم  عنوانه ا( 
 TAZA  35000 للحياحة  الوطني 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  ت202  أكتوار   07 بتاريخ 
محمد  شارع  ماجحتيك  عمارة   7
ماجحتيك  عمارة   7 رقم  الخامس 
 TAZA 35000 شارع محمد الخامس

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 579.
266I

HMAMI NOUR-EDDINE

DAR VICTORIA FES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE NOUVELLE, ،

30000، FES MAROC
DAR VICTORIA FES  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ت3 
املخفية بورجوع - 0تت30 فاس 

املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53305

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( ابراهيم  اوعلي 
300 حصة اجتماعية من أصل 600 
نورالدين   الحيد  ة(    لفائدة   حصة 

احمامي بتاريخ 02 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5908.
267I

موروكو كومبتونس اكاونت

KEMALEC IMMOBILIERE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 7ت الطابق 5 برج منارة 2 

مد ل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 50000، مراكش املغرب

KEMALEC IMMOBILIERE شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
أوريكا دوار الوداية بلدية ماسوالنت 
دوار فريحا فيال 3 رلئ أطلس ء  - 
50000 مراكش اململكة املغراية.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85853
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9ت يوليوز ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بلدية  الوداية  دوار  أوريكا  »طريق 
رلئ   3 فيال  فريحا  دوار  ماسوالنت 
اململكة  مراكش   50000  - ء   أطلس 
دوار  أوريكا  »طريق  إلى  املغراية« 
فريحا  دوار  ماسوالنت  بلدية  الوداية 
فيال 6 رلئ أطلس ء  - 50000 مراكش  

اململكة املغراية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29552ت.
268I

HMAMI NOUR-EDDINE

AZIZI STONE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE NOUVELLE, ،

30000، FES MAROC
AZIZI STONE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أريحا 
، مجزئة عبد العزيز 2 ، فرح 2 ، 

قطعة 3ت ب - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26925

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    AZIZI STONE
مقرها  وعنوان  درهم  0.000ت 
عبد  مجزئة   ، أريحا  زنقة  اإلجتماعي 
 - ب  3ت  قطعة   ،  2 فرح   ،  2 العزيز 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 
للشركة،  الرئي�ضي  الهدف  محقيق 
نشاط  بأي  القيام  عدم  وكدلك 

مجاري مند مأسيحها.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أريحا ، مجزئة عبد العزيز 2 ، فرح 2 ، 
قطعة 3ت ب - 30000 فاس املغرب. 

و عين :
الحيد ة( ثريا  عزيزي و عنوانه ا( 
 STAARTMOLEN 65 533ت
هولندا   GCVIANEN 65 533ت

هولندا كمصفي  ة( للشركة.
و  عزيزي  زايدة   الحيد ة( 
 FAGELSTRAAT 5ت عنوانه ا( 
2ت58 5ت  2KP BREDAت58 هولندا 

هولندا كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5853.
269I

ADVALUE A&C

دفندور ماروك
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

ADVALUE A&C
 CASA CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC

دفندور ماروك شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املحيفة زنقة 6 أكتوار رقم 6 الطابق 

3 شقة 3 الدار البيضاء 20330   

الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

963ت35.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مفويت الحيد  ة( سوسن  الزياني 

00ت حصة اجتماعية من أصل 200 

مصطفى  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

الكلوش بتاريخ 20 أكتوار ت202.

محمدعاطف  الحيد  ة(  مفويت 

سليمان  بخيت 00ت حصة اجتماعية 

200 حصة لفائدة  الحيد  من أصل 

 20 بتاريخ  الكلوش  مصطفى   ة( 

أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799829.

270I

HMAMI NOUR-EDDINE

AZIZI STONE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

HMAMI NOUR-EDDINE

 N°6, APPT 4, 2EME ETAGE, RUE

 D’ALGERIE, VILLE NOUVELLE, ،

30000، FES MAROC

AZIZI STONE  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

أريحا ، مجزئة عبد العزيز 2 ، فرح 

2 ، قطعة 3ت ب - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26925
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف   25 في  املؤرخ 
ذات  شركة    AZIZI STONE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  0.000ت 
عبد  مجزئة   ، أريحا  زنقة  اإلجتماعي 
 - ب  3ت  قطعة   ،  2 فرح   ،  2 العزيز 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000
للشركة،  الرئي�ضي  الهدف  محقيق 
نشاط  بأي  القيام  عدم  وكدلك 

مجاري مند مأسيحها.
و عين:

الحيد ة( ثريا   عزيزي و عنوانه ا( 
 STAARTMOLEN 65 533ت
هولندا   GCVIANEN  65 533ت

هولندا كمصفي  ة( للشركة.
و  عزيزي  زايدة   الحيد ة( 
 FAGELSTRAAT 5ت عنوانه ا( 
2ت58 5ت  2KP BREDAت58 هولندا 

هولندا كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي  ت202  شتناف   25 بتاريخ 
أريحا ، مجزئة عبد العزيز 2 ، فرح 2 ، 
قطعة 3ت ب - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5895/2.

Iت27

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE KHAIR YAHYATIN
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغييف نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE KHAIR YAHYATIN SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

الحيفا ارفود - 52000 الراشيدية 
املغرب.

تغييف نشاط الشركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

2057ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغييف  مم  ت202  نوناف  2ت  في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »محويل االموال 
إلى  البحرية«  املنتجات  بيع 

»املطعم 
التجارة 

اعمال مختلفة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت530/202.

272I

ETS BEN aaouinate 

NIAMA BAT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
NIAMA BAT شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 
الحفلي دوار والد احمد الغنادرة 
زمامرة - 25200 الزمامرة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
97ت3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  0ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIAMA BAT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

طابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الغنادرة  احمد  والد  دوار  الحفلي 

زمامرة - 25200 الزمامرة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحيد عبد هللا لبصيلي 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عبد هللا لبصيلي عنوانه ا( 

7ت زنقة 30 حي الحالم اسفي 60ت20 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد هللا لبصيلي عنوانه ا( 

7ت زنقة 30 حي الحالم اسفي 60ت20 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5038.

273I

األستاذة مريم الغياتي

AVICOLE SLAOUI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

األستاذة مريم الغياتي

مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 

، 33000، فاس املغرب

AVICOLE SLAOUI  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  28 أكتوار  في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

SLAOUI TAHA كمحيف وحيد

مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375.

275I

األستاذة مريم الغياتي

AVICOLE FASSI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

األستاذة مريم الغياتي

مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 

، 33000، فاس املغرب

AVICOLE FASSI  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار ت202 مم اإلعالم 

و   SAID SLAOUI الشريك  بوفاة 

 
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في ت0 ماي ت202 

بالشكل األتي :

  TAHA SLAOUI  ، الحيد ة( 

099.ت5 حصة.

  JAMILA SLAOUI  ، الحيد ة( 

5.678ت حصة.

  HALIMA SLAOUI  ، الحيد ة( 

20.550 حصة.

  SAFAE  SLAOUI  ، الحيد ة( 

20.550 حصة.

  AYA SLAOUI  ، الحيد ة( 

20.550 حصة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 373.

275I

ASMAA MEDIA GROUP

WINTER SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 الافنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

WINTER SERVICES شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد زفزاف فصيلة ت شطر 5 

عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 
مومن - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.507939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف  ت2  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 WINTER الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
زفزاف  محمد  شارع  اإلجتماعي 
مكتب   8 عمارة   5 شطر  ت  فصيلة 
 20000  - مومن  الوالء سيدي  حي   2
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 شطر  ت  فصيلة  زفزاف  محمد 
سيدي  الوالء  حي   2 مكتب   8 عمارة 
مومن - 20000 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  عحيلي  عماد   الحيد ة( 
عنوانه ا( سيدي عثمان 2 زنقة 2 رقم 
الدارالبيضاء   20000 الروماني  ت7 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 786938.
276I

األستاذة مريم الغياتي

AVICOLE FASSI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

األستاذة مريم الغياتي
مكامب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب ت2 
، 33000، فاس املغرب

AVICOLE FASSI  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 SOUK SEBT AIN LAHNACH

 COMMUNE TIZGUIT - 53000
.IFRANE MAROC

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ت5.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  28 أكتوار  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

SLAOUI TAHA كمحيف وحيد
مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 373.
277I

ASMAA MEDIA GROUP

TISALIMA TRANSPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 الافنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

TISALIMA TRANSPORT شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد زفزاف فصيلة ت شطر 5 

عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 
مومن  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
تتتت53.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف   20 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 TISALIMA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    TRANSPORT
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
زفزاف  محمد  شارع  اإلجتماعي 
 2 8 مكتب  5 عمارة  ت شطر  فصيلة 
 20000  - مومن   سيدي  الوالء  حي 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 شطر  ت  فصيلة  زفزاف  محمد 
سيدي  الوالء  حي   2 مكتب   8 عمارة 
مومن  - 20000 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
بنتيس  الرحيم    عبد  الحيد ة( 
رقم   22 زنقة  الفالح  حي  عنوانه ا(  و 
الدارالبيضاء   20000 الروماني  ت7 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 786937.
278I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE DICOR A.M.A SARL 
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE DICOR A.M.A SARL  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عالل بن عبد هللا شارع 3 رقم 8ت 

الريصاني  - 52000 الراشيدية 

املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت55ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   23

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DICOR A.M.A SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقيف.

عنوان املقر االجتماعي : حي عالل 
بن عبد هللا شارع 3 رقم 8ت الريصاني  

- 52000 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عبد الحي ملطرب  عنوانه ا( 

حي عالل بن عبد هللا زنقة الزرقطوني 

الريصاني  52000 الراشيدية  املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد االله ملطرب عنوانه ا( 

حي عالل بن عبد هللا زنقة الزرقطوني 

الريصاني  52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 2352.

279I
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D & S COM

SAMTA IMMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 Mت

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

SAMTA IMMO شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سبته حي اللة مريم الرقم 36 

الطابق ت الشقة ت املحمدية - 

20800 املحمدية املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت2926

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMTA IMMO

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سبته حي اللة مريم الرقم 36 الطابق 

 20800  - املحمدية  ت  الشقة  ت 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : الصباني  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : معاش  عبدهللا  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الصباني  محمد  الحيد 
 28820 53ت   رقم  الحرية  حي 

املحمدية املغرب.
عنوانه ا(  معاش  عبد هللا  الحيد 
حي شريفة شارع هيفاء اقامة النخيل 
 20560 الشق   عين   68 الرقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الصباني  محمد  الحيد 
 28820 53ت   رقم  الحرية  حي 

املحمدية املغرب
عنوانه ا(  معاش  عبد هللا  الحيد 
حي شريفة شارع هيفاء اقامة النخيل 
 20560 الشق   عين   68 الرقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 2355.
280I

CABINET IMFICONSEIL

 SOCIETE MABROKA
BETON

إعالن متعدد القرارات

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 3ت
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 SOCIETE MABROKA BETON
»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 
مافوكة رقم 7 - 22000 الجديدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
365تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2ت غشت ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
الجليل  عبد  الحيد  مفويت  مايلي: 
اجتماعية  حصة  000.ت  بلهواري  
اجتماعية  حصة  000.ت  أصل  من 
مفويت  بلومان.  احمد  الحيد  لفائدة 
الحيد سعيد افجرين  000.ت  حصة 

حصة  000.ت  أصل  من  اجتماعية 
اجتماعية لفائدة الحيد احمد بوملان.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  دائًما  الشركة  بإدارة  الحتفاظ 
بلومان  أحمد  الحيد  الحابق  املدير 
لفتفة  للشركة  منفرًدا  مديًرا  بصفته 

غيف محددة.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الخاص بتوزيع الحصص
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 30 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم 066ت.
Iت28

SOCOGENA

فاس خاالت
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 25

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

فاس  االت شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 205 
مجزئة الهواء الطلق شقة 5 طريق 
صفرو   فاس 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.50503
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 
املحؤولية  ذات  شركة  فاس  االت 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 5 شقة  الطلق  الهواء  مجزئة   205
طريق صفرو        فاس 30000 فاس 
رقم    محقيق  لعدم   نتيجة  املغرب 

معامالت                    .
و عين :

هللا                                          عبد  الحيد ة(  
عبد  هللا                     االت  و عنوانه 
رقم 205 مجزئة الهواء الطلق شقة 5 
املغرب  فاس   30000 طريق صفرو   

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 5ت شتناف ت202 وفي رقم 205 
طريق   5 شقة  الطلق  الهواء  مجزئة 

صفرو  فاس 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5076/2.
282I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE TRANSBER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة مونس برشيد املغرب، 00ت26، 
برشيد املغرب

SOCIETE TRANSBER شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3ت 

شارع محمد الخامس الطابق الثالث 
 حار مجزئة اليحر - 00ت26 برشيد 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5887ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TRANSBER
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لححاب الغيف.
3ت  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس الطابق الثالث 
00ت26 برشيد   - اليحر   حار مجزئة 

املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : جدعي  محمد  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  جدعي  محمد  الحيد 
00ت26  الخامس   محمد  شارع  78ت 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  جدعي  محمد  الحيد 
00ت26  الخامس   محمد  شارع  78ت 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 373ت.
283I

س-اطلس

 SOCIETE PHARMACIE
OUAOUIZERTH

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم ت5 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 SOCIETE PHARMACIE
OUAOUIZERTH شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الححن التاني واويزغت - 22000  

ازيالل املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PHARMACIE  :

.OUAOUIZERTH
: صيدالني  بإيجاز  غرض الشركة 

بائع بالتقحيط.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  22000  - واويزغت  التاني  الححن 

ازيالل املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

885.900.ت درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة املومن محجواة :  8.859ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيدة املومن محجواة عنوانه ا( 
 22000 واويزغت   داود  ايت  دوار 

ازيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة املومن محجواة عنوانه ا( 
 22000 واويزغت   داود  ايت  دوار 

ازيالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

ت202 محت رقم 375.
285I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

WIDAR BATIMENT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE ت N° 55

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

WIDAR BATIMENT شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ب ر 
3 اقامة الحمد الطابق 3 رقم 

5 بوسيت عين الحبع. - 20250 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56ت256.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل   2020 ت3 دجناف  في  املؤرخ 
ذات  شركة   WIDAR BATIMENT
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
الحمد  اقامة   3 ر  ب  اإلجتماعي 
الطابق 3 رقم 5 بوسيت عين الحبع. 
نتيجة  املغرب  البيضاء   20250  -
الذي من أجله  الهدف  لعدم محقيق 
مأ سحت الشركة، و قد مقرر بموجبه 
الحل النهائي و التشطيب على السجل 
الحيد  مافئة  و  للشركة  التجاري 
مهامه  من  الرحيم  عبد  مضرومي 

كمحيف للشركة..
و عين:

الرحيم  مضرومي  عبد  الحيد ة( 
6ت  2ت رقم  ت شارع  و عنوانه ا( أمل 
البيضاء  الدار   20600 الافنو�ضي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
 3 ر  ب  وفي   2020 دجناف  ت3  بتاريخ 
اقامة الحمد الطابق 3 رقم 5 بوسيت 
20250 الدار البيضاء  عين الحبع. - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799926.
285I

DIGITAL SCHOOLS

DIGITAL SCHOOLS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DIGITAL SCHOOLS
0ت زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 
رقم 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
DIGITAL SCHOOLS شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت39556.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  غشت   25 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 DIGITAL الوحيد  الشريك  ذات 
SCHOOLS  مبلغ رأسمالها 00.000ت 
0ت  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : لظروف اقتصادية ومالية.
و حدد مقر التصفية ب 0ت زنقة 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الحكيم  لحرش  الحيد ة( عبد 
عنوانه ا( شارع املقاومة إقامة ديار7 
الجيفوند  الحفلي  طابق   5 عمارة 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800053.
286I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إضافة تحمية مجارية أو شعار 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
DAKHLA KIDS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة املغرب.
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»إضافة تحمية مجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

79ت3.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  7ت20  أبريل  8ت  في  املؤرخ 

إضافة شعار مجاري للشركة وهو:
DAKHLA WEST POINT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي ت202 محت رقم 395.
287I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
DAKHLA KIDS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
79ت3.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  7ت20  شتناف   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل االشخاص لححاب الخاص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
5ت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

شتناف 7ت20 محت رقم 965.
288I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

DAKHLA KIDS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

العركوب رقم ت720-0 - 73000 

الدا لة املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

79ت3.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا   2009 أكتوار  2ت  في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  جدد  محيف ين(  لتعيين 

املمثل ين( القانوني ين(: 

- اليعقوبي اللة نوفيحة

- الحنو�ضي ادريس

- الحنو�ضي عثمان

- - شركة ذات املحؤولية املحدودة 

الكائن مقرها اإلجتماعي ب: - - - -
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 20 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف 2009 محت رقم 525.

289I

DAR COMPTABILITE

 AL HOUDA TRANSPORT ET

CONSTRUCTION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 AL HOUDA TRANSPORT ET

CONSTRUCTION شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الغاسول 

الحمري اوالد ستوت الزايو - 62900 

الناضور املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 نوناف   20

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AL HOUDA TRANSPORT ET

.CONSTRUCTION

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

واشغال البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : الغاسول 
الحمري اوالد ستوت الزايو - 62900 

الناضور املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : الغني  عبد  زينى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد زينى مصطفى :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الغني  عبد  زينى  الحيد 
الناضور   62030   86 رقم  اصبانن 

املغرب.

عنوانه ا(  مصطفى  زينى  الحيد 
الناضور   62030   86 رقم  اصبانن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الغني  عبد  زينى  الحيد 
الناضور   62030   86 رقم  اصبانن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 فافاير 

ت202 محت رقم 578.

290I

ISDM CONSULTING

S2HZ
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 35ت

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

S2HZ شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شلرع 
الشاوية حي الحجري رقم 53 العيون  

- 70000 العيون  املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يناير   28

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

.S2HZ : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

و  البتاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال ا رى.

شلرع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشاوية حي الحجري رقم 53 العيون  

- 70000 العيون  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقحم كالتالي:

 5.000   : ملزابي  زهرة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

6.000ت    : الحربي   الحيد سعيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ملزابي عنوانه ا( حي  الحيدة زهرة 

اكادير  ميكيوين  055ت  رقم  ميليلة 

80000 اكادير املغرب.
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عنوانه ا(  الحربي   سعيد  الحيد 
حي ميليلة رقم 055ت ميكيوين اكادير 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
ملزابي عنوانه ا( حي  الحيدة زهرة 
اكادير  ميكيوين  055ت  رقم  ميليلة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت0 فافاير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

ت202 محت رقم 2ت7/20ت3.

Iت29

BOUCHAHMA HICHAM

HARIFI INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM ت28ت

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
harifi invest شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزن 
ت ازلي الجنوبي رقم 7ت مراكش - 

50ت50 مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20309ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 harifi  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.invest
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الخاص للغيف.

مخزن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  7ت  رقم  الجنوبي  ازلي  ت 

50ت50 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : حكيم   حريفي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  حكيم   حريفي  الحيد 
اسفي  60ت20  اسفي  جزوال  سبت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  حكيم   حريفي  الحيد 
اسفي  60ت20  اسفي  جزوال  سبت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29576ت.
292I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE BOURKHIS FER
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE BOURKHIS FER SARL
AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر كبا 
الجماعة القروية الخنك الراشيدية  

- 52000 الراشيدية  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
675تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت529/202.
293I

SOCOGENA

ACTIF PROاكتيف برو
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 25

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

اكتيف بروACTIF PRO شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 2 
شقة رقم 9   مجزئة باب االطلس  

رقم 52  املرجة   واد  فاس                             
فاس 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
اإلقتضاء بمختصر تحميتها : اكتيف 

.ACTIF PROبرو
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

البناء وايع مواد البناء      .
 2 طابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة رقم 9   مجزئة باب االطلس  رقم 
52  املرجة   واد  فاس                             فاس 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : االطرش  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  االطرش  هشام  الحيد 

52  املرجة    باب االطلس  رقم  مجزئة 

واد  فاس  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  االطرش  هشام  الحيد 

52  املرجة    باب االطلس  رقم  مجزئة 

واد  فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5/202ت58.

295I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ASAFAR MINERAL

SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ASAFAR MINERAL SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مافرو ت الريصاني ارفود 

الراشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ت55ت
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASAFAR MINERAL SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الري 

النقل لححاب الغيف 
اشغال مختلفة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مافرو ت الريصاني ارفود الراشيدية 

- 52000 الراشيدية املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  اوهمو  محمد  الحيد 
ارفود  الريصاني  مافرو ت  قصر 
الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  اوهمو  محمد  الحيد 
ارفود  الريصاني  مافرو ت  قصر 
الراشيدية 52000 الراشيدية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 2353.
295I

امغار عبد الغافور

AMANROSE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
ت الطابق االول مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب
AMANROSE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة ام القرى رقم 7 
مطوان - 93000 مطوان املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29979
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قباج  ياسين  الحيد  ة(  مفويت 
00ت  أصل  من  اجتماعية  حصة   50
محمد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 
ميمون العربي بتاريخ 05 نوناف ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  0ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6890.

296I

SAGEST

ALI GASTRONOMIE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK تer
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
ALI GASTRONOMIE شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحالت 
االربع رقم ت 2 3 5 الكائن بفاس 
زهرة املدائن 5 القطعة رقم 8ت ا 

كريق عين الشقف  - 30000 فاس 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
89ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   23
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ALI  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GASTRONOMIE
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

املحالت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االربع رقم ت 2 3 5 الكائن بفاس زهرة 
املدائن 5 القطعة رقم 8ت ا كريق عين 

الشقف  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : مزكلدي  رضوان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد رضوان مزكلدي عنوانه ا( 
عين  طريق  الرياض  حي   38 رقم 

الشقف 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد رضوان مزكلدي عنوانه ا( 
عين  طريق  الرياض  حي   38 رقم 

الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5002.

297I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

ZN BETON
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
ZN BETON شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ازاارن 

مخزن إقامة زياد 2 الطابق األر�ضي 
رقم 2  - 93252 واد الو-  مطوان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23883

الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202  نوناف   02 في  املؤرخ  الوحيد 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مم 

أي  درهم«   300.000,00« قدره 

إلى  درهم«   100.000,00« من 

  : طريق  عن  درهم«   400.000,00«

عالوات  أو  أرااح  أو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت689.

298I

zagora consulting sarl

INNOV COMMERCE DRAA
شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم9تت  شارع محمد الخامس ، 

57900، زاكورة املغرب-

 INNOV COMMERCE DRAA

شركة التضامن في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي درعة 
زاكورة - 57900 زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2259

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

 INNOV التضامن  شركة  حل 

COMMERCE DRAA  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

 57900  - اإلجتماعي حي درعة زاكورة 
زاكورة املغرب نتيجة ل : التوقف عن 

مزاولة النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي درعة 
زاكورة - 57900 زاكورة املغرب. 
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و عين:
و  الغفيفي   اسماعيل   الحيد ة( 
زاكورة   57900 درعة   حي  عنوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 56.
299I

Lotissement bekkaoui

LOTISSEMENT BEKKAOUI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

Lotissement bekkaoui
 lotissement almoubadara 308ت
 route Alouinia ، 60000، Oujda

Maroc
Lotissement bekkaoui  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 308ت 

 lotissement almoubadara route
 Alouinia Oujda 60000 Oujda

Maroc
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

002959729000050
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Lotissement bekkaoui
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Promoteur Immobilier
308ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 lotissement almoubadara route
 Alouinia Oujda 60000 Oujda

.Maroc

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 5 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بكاوي   محمد  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 
000ت    : بكاوي   محمد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بكاوي   محمد  الحيد 
 lotissement almoubadara 308ت 
 route Alouinia 60000 Oujda

.Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بكاوي   محمد  الحيد 
 lotissement almoubadara 308ت 
  route Alouinia 60000 Oujda

 Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3850.
300I

FIRST CURTAIN

NEGRO CAB
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA25ت
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
NEGRO CAB شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
مدينة النور العمارة تتت الطابق 

الثالث الشقة رقم 6 سيدي 
الافنو�ضي  الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363025

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 2ت أكتوار ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تتت  العمارة  النور  مدينة  »اقامة 

6 سيدي  الشقة رقم  الثالث  الطابق 

 20000  - البيضاء  الدار  الافنو�ضي  

»9تت،  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

 ،8 رقم  املكتب  املومن،  عبد  شارع 

 - البيضاء  الدار  الثاني،  الطابق 

20000 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80030.

Iت30

AGS CONSEIL

COUVOIR ABDA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

AGS CONSEIL

ERت BD RAHAL EL MESKINIت5 

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

COUVOIR ABDA شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 5 

طريق أحد حرارة - 56006 أسفي 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2083ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   03

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COUVOIR ABDA

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلنتاج  املخصصة  املفر ات  وإدارة 

الكتاكيت وتحويقها.

 5 كلم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

أسفي   56006  - حرارة  أحد  طريق 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  حبوب  عبدة  الشركة 

 56006 حرارة  أحد  طريق   5 كلم 

أسفي املغرب.

املدر�ضي  الصمد  عبد  الحيد 

ألسفي  الكافى  املطاحن  عنوانه ا( 

56000 أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

املدر�ضي  الصمد  عبد  الحيد 

ألسفي  الكافى  املطاحن  عنوانه ا( 

56000 أسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

شتناف   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

.CRIِ ت202 محت رقم

302I

SOMADINCO

INCOPLAS MAROC
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس الافنو�ضي ، 0ت206، 

الدارالبيضاء املغرب

INCOPLAS MAROC »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

االمان ج ه 23 عمارة 89ت شقة 3 

عين الحبع - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ت2828.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الحيد  ححن أركاز باع 0.000ت حصة 

يمتلكها في الشركة لحيد هشام زين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  أركاز  ححن  الحيد   إستقالة 
منصب املحيف و تعيين الحيد هشام 

زين محيف وحيد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النضام االسا�ضي للشركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  في  محدد  الشركة  مال  رٱس 
0.000ت  إلى  مقحمة  000.000.ت 

حصة محندة إلى الحيد هشام زين
على  ينص  الذي  5ت:  رقم  بند 
مايلي: الحيد هشام زين محيف وحيد 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 75ت800.
303I

FIGEC

ECOLE JIL ESPOIR PRIVEE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ECOLE JIL ESPOIR PRIVEE شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
رقم 8ت57 الحي املحمدي - 80000 

اكادير املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ت376.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
لطفي  ابراهيم  الحيد  ة(  مفويت 
750 حصة اجتماعية من أصل 750 
حصة لفائدة  الحيد  ة( مريم الركو 

بتاريخ 3ت أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  5ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07265ت.
305I

ملياء الحيفش

SOCIETE IBRABAT SARLAU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ملياء الحيفش
رقم 5 مجزئة عمار ، 25350، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE IBRABAT SARLAU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 05 
مجزىة عمار سيدي بنور سيدي بنور 

25350 سيدي بنور املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99ت3

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IBRABAT SARLAU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS ET OU /

CONSTRUCTION
 TRAVAUX D’ELECTRICITE,

.PLOMBERIE SANITAIRE
 05 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجزىة عمار سيدي بنور سيدي بنور 

25350 سيدي بنور املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000ت درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : براهيم  اراوي  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ابراهيم  اراوي  الحيد 
02 سيدي بنور  25 مجزىة امبصدور 

25350 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  ابراهيم  اراوي  الحيد 
02 سيدي بنور  05 مجزىة امبصدور 

25350 سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  بنور   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 5039.
305I

LE PREMIER CONSEIL

RENODAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
RENODAR شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم ت0  
دوار الباطما جماعة الجعيدات 

عمالة بن جرير الرحامنة  - 50000 
مراكش املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

65ت2.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
* تحويق املعدات بكافة أنواعها

* ماجر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بابن جرير  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت56.
306I

LE PREMIER CONSEIL

CLICK SPA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

CLICK SPA شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 55 درب 

مودغا رياض  لعروس - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.80983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  يونيو   30 في  املؤرخ 

محؤولية  ذات  شركة   CLICK SPA

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

مودغا  درب   55 اإلجتماعي  مقرها 

مراكش   50000  - لعروس  رياض  

املغرب نتيجة ل*التوقف النهائي عن 

النشاط.

و عين:

الحيد ة( أحمد  حداد و عنوانه ا( 

6ت  رقم  ملقدم  درب  لغزايل  عرصة 

املغرب  مراكش   50000 مراكش 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

درب   55 وفي  ت202  يونيو   30 بتاريخ 

 50000  - لعروس  رياض   مودغا 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

شتناف  ت0  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 27085ت.

307I
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محاسب  راوش انوار

STE ULTIMATE SUCCESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

محاسب  راوش انوار
 N°25ت Q.I AGADIR N°25ت Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

STE ULTIMATE SUCCESS  شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 MAG N° وعنوان مقرها اإلجتماعي
- HAY SALAM AGADIR 8ت9 3ت 

80000 AGADIR MAROC
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59539

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ULTIMATE SUCCESS
 ACTIVITÉ : غرض الشركة بإيجاز

.DE TRAVAUX ALUMINIUM
 MAG N° : عنوان املقر االجتماعي
- HAY SALAM AGADIR 8ت9 3ت 

.80000 AGADIR MAROC
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : ادعبال  ححن  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  ادعبال  ححن  الحيد 
الفرح  مجزئة  0ت  رقم   55 زنقة 

بنحركاو 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  ادعبال  ححن  الحيد 
الفرح  مجزئة  0ت  رقم   55 زنقة 

بنحركاو 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 76ت07ت.

308I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 CONSILIUM 

 AUTOMATION & FIRE

PROTECTION
إعالن متعدد القرارات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

 CONSILIUM AUTOMATION & 

FIRE PROTECTION  »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7ت شارع 

مو�ضى ابن نصيف رقم 65  - - طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.73053

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أبريل ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 Firenor إلى  الشركة  تحمية  تغييف 

 Automation & Fire Protection

ابتداء من ماريخ 07 أبريل ت202

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 Sharath Thazhathe الحيد  عزل 

رقم  االحفر  لجواز  الحامل   Veedu

كمحيف  منصبه  من   Z259386ت

أبريل   07 ماريخ  من  ابتداء  للشركة 

ت202.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:
 Carl Adam Nils الحيد  تعيين 
 Mathias Carlsson Rosenblad
رقم  الحفر  لجواز  الحامل 
الجنحية،  الحويدي  86365ت97، 
كمحيف  965ت/2ت/30،  يوم  املزداد 

للشركة ملدة غيف محددة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 Firenor تحمية  الشركة  محمل 

Automation & Fire Protection
على  ينص  الذي  3ت:  رقم  بند 
طرف  من  الشركة  تحيف  مايلي: 
 Carl Adam Nils Mathias الحيد 
Carlsson Rosenblad الحامل لجواز 
الحويدي  86365ت97،  رقم  الحفر 
الجنحية، املزداد يوم 965ت/2ت/30، 

ملدة غيف محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم ت990.

309I

BASMA HOLDING

MF PANNEAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BASMA HOLDING
 N°15, 1 er étage de «

 l’immeuble » LES DUNES «
 lotissement » La Colline « lot

 n° 31, Casablanca Casablanca-
 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC
MF PANNEAUX  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N°15, وعنوان مقرها اإلجتماعي

« er Etage de l’immeubleت 
 LES DUNES « Lotissement

 » La colline « lot n°3ت
 ,Casablanca casablanca 20270

CASABLANCA MAROC

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
695ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 MF  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PANNEAUX
غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

املعدنية
االستيفاد و التصدير.

 N°15,  : االجتماعي  املقر  عنوان 
« er Etage de l’immeubleت 
 LES DUNES « Lotissement
 » La colline « lot n°3ت
 ,Casablanca casablanca 20270

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 BASMA HOLDING الشركة 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت  : 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 BASMA HOLDING الشركة 
 N°15, 1er Etage de عنوانه ا( 
 l’immeuble » LES DUNES «
 Lotissement » La colline «
 lot n°31 ,Casablanca 20270

.casablanca MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
مهدي  الحوني  برادة  الحيد  
 LOT SIDI CHAHHOU عنوانه ا( 
 NR 08 CALIFORNIE
 CASABLANCA 2050ت

.CASABLANCA MAROC
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت3852.

0Iت3

zagora consulting sarl

TAMSFAREHT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9تت  شارع محمد الخامس ، 

57900، زاكورة املغرب.
TAMSFAREHT شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
النخيل أكدز زاكورة  - 57050 اكدز 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3689

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMSFAREHT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائع.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
57050 اكدز   - النخيل أكدز زاكورة  

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : محمد  حداوي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  محمد  حداوي  الحيد 

 57050 زاكورة  اكدز  كيحان  حي 
زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  محمد  حداوي  الحيد 

 57050 زاكورة  اكدز  كيحان  حي 
زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 376.

Iتت3

مكتب الصابري

WORCO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مكتب الصابري

شارع مولي إسماعيل زنقة أكدير 

أبراج طنجة بلوكتالطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

WORCO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الوفاء رقم 77 بني موزين سيدي 

ادريس  - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20563ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  5ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORCO

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة و االعمال املتنوعة.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي  موزين  بني   77 رقم  الوفاء 

ادريس  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد املراني معاد  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد املراني موالي يوسف :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  موالي  املراني  الحيد 

الزنقة  الزهراء  فاطمة  حي  عنوانه ا( 
7ت رقم 08  90000 طنجة املغرب.

الحيد املراني معاد  عنوانه ا( حي 
 08 رقم  7ت  الزنقة  الزهراء  فاطمة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد املراني معاد  عنوانه ا( حي 
 08 رقم  7ت  الزنقة  الزهراء  فاطمة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 8708.

2Iت3

lecomptable

PLOYSIMAO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

PLOYSIMAO  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت32 زنقة 

الخميس الحي الصناعي   - 56000 

اسفي املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   22

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLOYSIMAO

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  او اعمال مختلفة

وامليكانيكا  الحدادة،  أعمال 

التجميع  ؛  واللحام   ، واألنابيب   ،

والتفكيك

التنظيف والبحتنة و الحراسة.
عنوان املقر االجتماعي : ت32 زنقة 

 56000  - الصناعي    الحي  الخميس 

اسفي املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

0.000ت    : احمد  سيمو  الحيد 

حصة بقيمة 0ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  احمد  سيمو  الحيد 
الصناعي    الحي  الخميس  زنقة  ت32 

56000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  احمد  سيمو  الحيد 
الصناعي    الحي  الخميس  زنقة  ت32 

56000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - محت رقم 

.-

3Iت3
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إكحتفناليا

WISPER IO MAROC
إعالن متعدد القرارات

إكحتفناليا
مجزئة الكولين، عمارة لو مامينيون 

الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

50ت20، البيضاء اململكة املغراية

WISPER IO MAROC »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: موين 

سنتف ، الافج الغربي ، الطابق 

الثامن ، زاوية شارع املحيفة وشارع 

الزرقطوني - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

805ت38.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

بمبلغ  الشركة  املال  رأس  في  الزيادة 

حصة   6000 أي   درهم   600000

في  املسجل  بالدين  بمقاصة  ذلك  و 

الححاب الجاري للشريك الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  املال  رأس  في   النقصان 

 6000 أي   درهم   600000 بمبلغ 

تعويض  أجل  من  ذلك  و  حصة 

بتاريخ  املسجلة  املحاسبية  الخحائر 

2/2020ت/ت3

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام األسا�ضي

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

بمبلغ  املال  رأس  محديد  مم  مايلي:  

درهم.  ألف  500.000.00  محمائة 

بقيمة  5000 حصة  إلى  وهي مقحمة 

إلى  ت  من  مرقمة   ، واحد  درهم  00ت 

5000 ، مدفوعة بالكامل ومخصصة 

شركة   ، الوحيد  للمحاهم  بالكامل 

.WISPER

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798798.

5Iت3

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

NECTAROME MARRAKECH
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إغالق فرع مابع لشركة مجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الرايع ت الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
50000، مراكش املغرب

 NECTAROME MARRAKECH
»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: اثنين 

اوريكة دوار الحداد الحوز - 50000 
مراكش املغرب.

»إغالق فرع مابع لشركة مجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9889
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 شتناف ت202 مقرر إغالق 
 NECTAROME لشركة  مابع  فرع 
والكائن   - تحميته   MARRAKECH
التجاري   املركز   0.28 رقم  في  عنوانه 
 - الحادس   محمد  شارع  مول  منارة 

50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 2659ت.

5Iت3

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

DONDELLI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين مجزئة االميفة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

00ت93، الفنيدق املغرب

DONDELLI شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�ضي دوار الدالية جماعة وقيادة 
القصر املجاز اقليم فحص انجرة 

طنجة - 52ت95 القصر املجاز فحص 
انجرة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت2095ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   28
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DONDELLI
مشغل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم 
االشغال  و  البناء  أشغال   -

املتنوعة.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وقيادة  جماعة  الدالية  دوار  االر�ضي 
انجرة  فحص  اقليم  املجاز  القصر 
طنجة - 52ت95 القصر املجاز فحص 

انجرة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : الوزاني  أسماء  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : بناجي  فردوس  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الوزاني  أسماء  الحيدة 
دوار فدان الشابو البحراويين انجرة 

95022 فحص انجرة املغرب.
عنوانه ا(  بناجي  فردوس  الحيدة 
مجزئة االميفة شارع عالل بن عبد هللا 
رقم  الرابع شقة  الطابق  زنقة مرسيا 

8  00ت93 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الوزاني  أسماء  الحيدة 
دوار فدان الشابو البحراويين انجرة 

95022 فحص انجرة املغرب
عنوانه ا(  بناجي  فردوس  الحيدة 
مجزئة االميفة شارع عالل بن عبد هللا 
رقم  الرابع شقة  الطابق  زنقة مرسيا 

8 00ت93 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257056.
6Iت3

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

HYPER  LAAROUSSI TRANS
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين مجزئة االميفة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

00ت93، الفنيدق املغرب
 HYPER  LAAROUSSI TRANS
»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
كند حة الحفلى زنقة ميضار رقم 

تت  - 00ت93 الفنيدق املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27983

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  07 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 
الشريك  بوفاة  االعالم  مم  مايلي: 
وموزيع  العرو�ضي  الحيد.رشيد 
لرسم  مبعا  الورثة  على  حصصه 
ت202  غشت  7ت  في  املؤرخ  االراثة 
االنحة.فردوس  االتي:  بالشكل 
-الحيدة. حصة  ،7ت  العرو�ضي 
حصة  ،تت  الدامون  الشعيفي  حياة 
حصة  ،7ت  العرو�ضي  -االنحة.مها 
العرو�ضي،35  زيد  -الحيد.محمد 
الشعيفي  الحيد.حياة  حصة  مقوم 
على  الشرعي  الو�ضي  بدور  الدامون 

اطفالها القصر(.



23473 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

على  ينص  الذي   :  02 رقم  قرار 

مايلي: بعد وفاة محيف الشركة الحيد.

-07-5ت بتاريخ  العرو�ضي  رشيد 

للشركاء  العام  الجمع  ت202،عين 

كمحيفة  العرو�ضي  االنحة.فردوس 

منحها  للشركة،من  الل  جديدة 

هذه  مقبل  ،التي  التوقيع  سلطة 

وذلك  محمى  غيف  أجل  الى  الوظيفة 

مقابل أجر سوف يتم محديده الحقا،

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

االسا�ضي  القانون  تعديل  مايلي:  

التعديالت  باد ال  وذلك  للشركة 

يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  الحالفة 

القانون.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

ينص  الذي   :06،07 رقم  بند 

حصص  مخصيص  بعد  مايلي:  على 

الشركاء  يقرر   ، املتوفى  الشريك 

من  التالية   7 و   6 املادمين  تعديل 

رأسمال  موزيع  األسا�ضي.يتم  النظام 

ارنحة.  •   : التالي  نحو  على  الشركة 

اثنين  بمبلغ  فردوس  العرو�ضي 

درهم.  ألف  22.000.00(  وعشرين 

حياة  الدامون  الحيدة.الشعيفي   •

بمبلغ ستة عشر ألف  6.000.00ت) 

درهم. • ارنحة.العرو�ضي مها ، مبلغ 

ألف  22.000.00)  وعشرون  اثنان 

محمد  الحيد.العرو�ضي   • درهم. 

ألف  50.000.00)  أربعون  مبلغ  زيد 

درهم. 

على  ينص  الذي  5ت:  رقم  بند 

مايلي: بعد وفاة محيف الشركة الحيد.

-07-5ت بتاريخ  العرو�ضي  رشيد 

للشركاء  العام  الجمع  ت202،عين 

كمحيفة  العرو�ضي  االنحة.فردوس 

منحها  للشركة،من  الل  جديدة 

سلطة التوقيع. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوار 

ت202 محت رقم 5ت55.

7Iت3

مكتب محاسبة

ISKANE REAL ESTATE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
ISKANE REAL ESTATE  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
رقم 305 اقامةالواد الحمر 

الرشيدية - 52000 الرشيدية 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت035ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  نوناف  3ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  »900.000.ت 
 2.000.000« إلى  درهم«  »00.000ت 
حصص  مقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 526.
8Iت3

SIMPLCOMPT CONSULTING  

MYHOMY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 2ت RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

 MYHOMY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحار 
رقم 837 شقة رقم 3 طريق أسفي 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9973تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYHOMY
مطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتحييف منصة الكتفونية.
املحار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أسفي  طريق   3 رقم  شقة   837 رقم 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 550   : طارق  معموري  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
حصة   350   : نزيه  الد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
00ت    : سفيان  احبيس  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  طارق  معموري  الحيد 
ح م شارع ابو عبيدة أكادمية مراكش 

50000 مراكش املغرب.
عنوانه ا(  نزيه  الد  الحيد 
مجزئة الرياض رقم 63 سيبع مراكش 

50000 مراكش املغرب.
عنوانه ا(  سفيان  احبيس  الحيد 
الحالم  رياض   36 رقم  الحراغنة  حي 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  طارق  معموري  الحيد 
ح م شارع ابو عبيدة أكادمية مراكش 

50000 مراكش املغرب
عنوانه ا(  نزيه  الد  الحيد 
مجزئة الرياض رقم 63 سيبع مراكش 

50000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29058ت.

9Iت3

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

 EURO PRODUCTS

DISTRIBUTION

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين مجزئة االميفة 

الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

00ت93، الفنيدق املغرب

 EURO PRODUCTS

DISTRIBUTION  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 

يوسف ابن ماشفين الطابق الثاني 

الشقة رقم 03  - 90000 طنجة 

املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

899ت0ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 07 أكتوار ت202 مم  محويل  

املقر االجتماعي الحالي للشركة من »5  

الطابق  ماشفين  ابن  يوسف  شارع 

 90000  -   03 رقم  الشقة  الثاني 

الغرااوي  »حي  إلى  املغرب«  طنجة 

طريق  شارع   23 رقم  الد لة  زنقة 

سبتة  - 00ت93 الفنيدق  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257006.

320I
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YAAQOUB FABRICATION

YAAQOUB FABRICATION
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

YAAQOUB FABRICATION
 RTE TAZA LOT EL FATH 195 ،

60000، Oujda maroc
  YAAQOUB FABRICATION

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RTE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 TAZA 195 EL FATH 195 , Oujda

- 60000 Oujda Maroc
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت3759

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAAQOUB FABRICATION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION D’OUVRAGE EN

 BETON, EN CIMENT
OU EN PLATRE

 FABRICATION D’AUTRES
 PRODUITS EN CERAMIQUE ET

 EN PORCELAINE
 MARCHAND OU
 INTEMDIARE EFFECTUANT
 IMPORTATION ET

.EXPORTATION
 RTE  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 TAZA 195 EL FATH 195 , Oujda

.- 60000 Oujda Maroc
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

 Yassine abdi :  000.ت الحيدة 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(   Yassine abdi الحيد 
 RTE ABM HAY SALAM B2ت N8

.60000 Oujda Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(   Yassine abdi الحيد 
 RTE ABM HAY SALAM B2ت N8

60000 Oujda Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية بوجدة  بتاريخ - محت رقم -.

Iت32

FIDORO MULTI-SERVICES

 COMPTOIRE AGRICOLE
DAKHLA

شركة ذات محؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 COMPTOIRE AGRICOLE

DAKHLA شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
القدس، رقم 9ت مكرر، الدا لة. - 

73000 الدا لة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9673ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPTOIRE AGRICOLE

.DAKHLA
الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة،  و دمات  أشغال  والرعي، 

مجارة عامة، استيفاد ومصدير..
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الدا لة.  مكرر،  9ت  رقم  القدس، 

73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الحيد رشيد معطى هللا 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد رشيد معطى هللا عنوانه ا( 
الدا لة 73000 الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

الحيد رشيد معطى الل عنوانه ا( 
الدا لة 73000 الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 29 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 757ت.

322I

GESTION

ACCESS PRESTIGE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG ت-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
ACCESS PRESTIGE شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 حي 
بوردو رقم -52الدارالبيضاء - 
0ت250 الدارالبيضاء املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358359
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في ت2 أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
-52الدارالبيضاء  »53 حي بوردو رقم 
املغرب«  الدارالبيضاء  0ت250   -
أ  م  ت  الطابق  الضحى  مجزئة   2« إلى 
 20502  - -5تالدارالبيضاء  الشقة 

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 03ت800.

323I

ml congestfin

BEBS GROUPE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 6ت

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
BEBS GROUPE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حديقة 
كازانيفشور 00تت ب شارع القدس 
ت. الطابق الحادس سيدي معروف 

20270 الدار البيضاء. - 20000 
الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522209

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 BEBS  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالعمليات  القيام  هو  الشركة  من 
 ، والخارج  املغرب  من  كل  في  التالية 
إما لححابها الخاص أو لححاب الغيف:
ومقنية   ، االمصال  -مركز 
بمصادر  واالستعانة   ، املعلومات 
 ارجية لخدمات االستعانة بمصادر 

 ارجية
والخدمات  الهامف  املنتجات   -
في  األحداث  و دمات  واإلعالن 

الخارج(.
العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل   -
أو  املالية  أو  الصناعية  التجارية 
أو  املنقولة  أو  الزراعية  أو  الحرفية 
العقارية التي قد مكون مرمبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر باألشياء املذكورة 

أعاله أو ذات الصلة.
حديقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس  شارع  ب  00تت  كازانيفشور 
معروف  سيدي  الحادس  الطابق  ت. 
 20000  - البيضاء.  الدار   20270

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
  YANIV BENICHOU الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت  : 

للحصة.
 YANIV BENICHOU  : الحيد 

000ت بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
  YANIV BENICHOU الحيد 
Bd du Generalت3ت  عنوانه ا(   
 koenig  92200 Neuilly-Sur- Sein

.France
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
  YANIV BENICHOU الحيد 
Bd du Generalت3ت  عنوانه ا(  
 koenig  92200 Neuilly-Sur- Sein

France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800087.

325I

مكتب املحاسبة

SMART PACTS

شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب املحاسبة

6ت زنقة سال الحعادة 2 ، 5000ت، 

الخميحات املغرب

SMART PACTS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59تت حي 

الجديد واملاس - 5000ت الخميحات 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29039

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    SMART PACTS

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اإلجتماعي 59تت حي الجديد واملاس - 

5000ت الخميحات املغرب نتيجة ل : 

جائحة كورونا.

و حدد مقر التصفية ب 59تت حي 

الجديد واملاس - 5000ت الخميحات 

املغرب. 

و عين:

أمعجي  نورالدين   الحيد ة(  

واملاس  الدومين  حي  عنوانه ا(  و 

املغرب كمصفي  الخميحات  5000ت 

 ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 320ت.

325I

COMPTAMAR EXPERTISE

ATG-LBR
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
ATG-LBR »شركة ذات املحؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 26 محج 
مرس الحلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.580009

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  اإلجتماعي  املقر  محويل 
ارتي : ت9 زنقة 2، أمل 3، الطابق 3، 

سيدي الافنو�ضي الدار البيضاء
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين الحيد امرصيد ابراهيم 
رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل 
تBH35738 كمحيف مشارك للشركة. 
البنكية  املعامالت  على  التوقيع  يبقى 

بيد الحيد بناني رزق.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 ،2 زنقة  ت9  ب  اإلجتماعي  املقر  يقع 
الافنو�ضي  3، سيدي  الطابق   ،3 أمل 

الدار البيضاء.
بند رقم 5ت: الذي ينص على مايلي: 
الحيدين  طرف  من  الشركة  تحيف 

بناني رزق و امرصيد ابراهيم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799759.

326I

COMPTAMAR EXPERTISE

LABOFAR TIT MELLIL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

LABOFAR TIT MELLIL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس الحلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

923ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABOFAR TIT MELLIL

إجراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والفحوصات  الطبية  التحاليل 

املخافية.

عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 

األول،  الطابق  الحلطان،  مرس 

البيضاء  الدار   20000  -  ،3 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

550 حصة    : بناني رزق  الحيد   

بقيمة 00ت درهم للحصة.

ATG-LBR :  550 حصة  الشركة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23476

ت9  عنوانه ا(   ATG-LBR الشركة 
الافنو�ضي   3 الطابق   3 أمل   2 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
الحيد   بناني رزق عنوانه ا( رقم 
 8 اكرين  باي  بوزنيقة  شاطئ   268

20000  بوزنيقة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد   بناني رزق عنوانه ا( رقم 
 8 اكرين  باي  بوزنيقة  شاطئ   268

20000  بوزنيقة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799675.

327I

COMPTAMAR EXPERTISE

 LAND POLICY ANALYSIS
)CENTER (LPAC

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
 LAND POLICY ANALYSIS
CENTER (LPAC( شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس الحلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
925ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 LAND : اإلقتضاء بمختصر تحميتها
 POLICY ANALYSIS CENTER

.((LPAC
القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلستشارات  والبحوث  بالدراسات 

والتكوين في مختلف املجاالت.
عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 
األول،  الطابق  الحلطان،  مرس 
البيضاء  الدار   20000  -  ،3 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الرحيم  عبد  ادالرا س  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  00ت    :
للحصة األسماء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  ادالرا س  الحيد 
أوه  العمارة   5 رقم  عنوانه ا( 
5 شارع  الخيزران  إقامة  ت  املجموعة 

طارق بن زياد 2000ت  ممارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  سهناوي  مريم  الحيدة 
رقم 5 العمارة أوه املجموعة ت إقامة 
زياد  بن  طارق  شارع   5 الخيزران 

2000ت ممارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799675.
328I

إكحتفناليا

CANAL MARKET
إعالن متعدد القرارات

إكحتفناليا
مجزئة الكولين، عمارة لو مامينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 
50ت20، البيضاء اململكة املغراية

CANAL MARKET »شركة  
املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 ش 
عبد املومن الطابق 6 - - البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

07ت3تت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 يناير ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
فروادفو  بول  شاغل  الحيد  فوت 
إليزابيث ماري  إلى الحيدة  500 سهم 

ميفيز فروادفو
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
وهب الحيد محمد النيلي 00ت سهم 

البنته إلهام النيلي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
0000000ت  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
سهم  00000ت  من  متكونة  درهم 
فينانس  ميا  شركة   : كالتالي  موزع 
ت530  النيلي  محمد  سهم،   93333
سهم،   666ت  النيلي  نبيل  سهم، 
 600 فروادفو  ميفيز  ماري  إليزابيث 

سهم، و الهام النيلي 00ت سهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم تت7999.
329I

TOP FRITURES

TOP FRITURES
إعالن متعدد القرارات

TOP FRITURES
 3MAG D 6تت MASSIRA II

 MARRAKECH MAROC، 40000،
MARRAKECH MAROC

TOP FRITURES »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
 3MAG D :وعنوان مقرها االجتماعي
- MASSIRA II MARRAKECH 6تت 
.50000 MARRAKECH MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88727
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  شتناف  7ت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
بيع أسهم الحيدة ماجدة بطه للحيد 

ياسين مومي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

موسيع نشاط الشركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 بند  رقم  بند 

مايلي:  
- مقهى مطعم  

- مصنيع الحلويات املتميزة
- مموين ومنضيم املناسبات  -

- قاعة االلعاب
- شراء وايع األسماك الطازجة 

الطازجة  األسماك  بيع   -
واملطبو ة 

الذي  اإلنتاج  ومصدير  إستيفاد    -
يتصل مباشرة أو غيف مباشرة بنشاط 

الشركة
-  مجارة وموزيع جميع أنواع الحلع 
معاملة  أي  فإن  أعم  واصورة 
مالية أو مجارية أو صناعية أو مدنية 
أو منقولة يمكن أن مكون ذات صلة 
مباشرة أو غيف مباشرة بأحد األشياء 
املحددة أعاله أو بأي �ضيء مماثل أو 
منمية  أن  عزز  شأنه  من  صلة  ذي 

التفاث االجتماعي. 
على  ينص  الذي   : بند7  رقم  بند 
مايلي: مم محديد رأس املال بمبلغ مائة 
ألف  000.ت)  إلى  مقحم  درهم  ألف 
لكل  مائة  00.00ت(  بقيمة  سهم 
سهم، مدفوعة بالكامل ، ومخصصة 

للمحاهم الوحيد ياسين مومي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29305ت.
330I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

GELANO VICH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION



23477 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

 RESIDENCE HELVETIA ت PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
GELANO VICH شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 0 البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  9ت20  يوليوز   22
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GELANO VICH
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
67 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف - 

0 البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : املحودني  ظافر  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  املحودني  ظافر  الحيد 
56 زنقة ركراكة الطابق 6 شقة 29 0 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  املحودني  ظافر  الحيد 
56 زنقة ركراكة الطابق 6 شقة 29 0 

البيضاء املغرب.

 - بتاريخ  ب-   القانوني  اإليداع  مم 

محت رقم -.

Iت33

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE LEGNANO TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الححن الثاني رقم ت8 حي 

 avenue سيطا سوق الحبت

 hassan 2 n°8ت cité suta souk

sebt، 23550، سوق الحبت املغرب

 STE LEGNANO TRAVAUX

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
الخيف 05 الرقم 259 الطابق االول 

سوق الحبت - 23550 سوق الحبت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت35.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 STE LEGNANO الوحيد  الشريك 

TRAVAUX  مبلغ رأسمالها 00.000ت 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق   259 الرقم   05 الخيف  مجزئة 
سوق   23550  - الحبت  سوق  االول 

الحبت املغرب نتيجة ل : عدم القدرة 

على محقيق هدف الشركة.

مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االول  الطابق   259 الرقم   05 الخيف 

سوق الحبت - 23550 سوق الحبت 

املغرب. 

و عين:

و  عنان  محمد   الحيد ة( 

زمام  اوالد  ماركحن  دوار  عنوانه ا( 

الحبت  سوق   23550 الحبت  سوق 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  محت  ت202  نوناف   09 بتاريخ 

ت296/202.

332I

إكحتفناليا

ELEVAGE EL KONOUZ
إعالن متعدد القرارات

إكحتفناليا
مجزئة الكولين، عمارة لو مامينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 
50ت20، البيضاء اململكة املغراية
ELEVAGE EL KONOUZ »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار زاوية 
سيدي املكي - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2825ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 نوناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي:   
قرار بعدم حل الشركة رغم الخحائر 

املسجلة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة  مايلي: 

5600000 درهم
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  محديد  مم 
4،700،000  أربعة ماليين وسبعمائة 
 47،000 إلى  مقحمة   ، درهم(  ألف 
بقيمة  حصة  ألف(  وأربعون   سبعة 
00ت  مائة( درهم للحصة ، مدفوعة 
 57000 إلى  ت  من  مرقمة   ، بالكامل 
ومخصصة بالكامل للحيد. ابراهيمي 

يوسف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 295ت.

333I

إكحتفناليا

CANAL MARKET
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

إكحتفناليا
مجزئة الكولين، عمارة لو مامينيون 

الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

50ت20، البيضاء اململكة املغراية

 CANAL MARKET

شركة  املحاهمة

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 شارع 

عبد املومن اقامة الهادي ط 6 - - 

البيضاء املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

07ت3تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو ت202

مقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

 الل الحنوات املالية التالية: 

- ت202

2022 -

2023 -

2025 -

2025 -

2026 -

األشخاص الطبيعيون: 

الحيد ة( محمد النيلي بصفته ا( 

عنوانه ا(  والكائن  عام   مدير  رئيس 

البيضاء   20000 أسا  شارع   6 ب: 

املغرب

ميفيز  ماري  إليزابيت  الحيد ة( 

املجلس  كامبة  بصفته ا(  فروادوفو 

أسا  شارع   6 ب:  عنوانه ا(  والكائن 

20000 البيضاء املغرب

بصفته ا(  النيلي  نبيل  الحيد ة( 

والكائن  االدارة  مجلس  عضو 

�ضي  الحبيب  محج   6 ب:  عنوانه ا( 

ناصر انفا 20000 البيضاء املغرب.
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األشخاص املعنويون: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 2ت7999.
335I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RYAD ENNAFOURA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إضافة تحمية مجارية أو شعار 

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

مقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

ت2 ، 50000، مراكش املغرب
RYAD ENNAFOURA  »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: قـــاعـــة 

بــن نـــاهـــض درب بن نــاصــر ، رقـم 5 - 
50000 مراكش املغرب.

»إضافة تحمية مجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

تت55ت.
  « شــركــة  مـحـيـر   قرار  إثــر  عــلـى 
ش.م.م،   «  RYAD ENNAFOURA
بتاريخ 06 أكتوار ت202 مقرر إضافة 

شعار مجاري للشركة وهو:
RYAD ENNAFOURA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29280ت.
335I

LE MONDE DE LA CLIMATISATION

 LE MONDE DE LA
CLIMATISATION

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

 LE MONDE DE LA
CLIMATISATION

 RUE OMAR RIFFI, APT 1 ,30
 ETG 1 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 LE MONDE DE LA
 CLIMATISATION

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 زنقة 

عمر الريفي شقة ت طابق ت - 20000 

الدار البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520027

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   28

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تحمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 LE MONDE DE LA  : تحميتها 

.CLIMATISATION

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والحباكة  والتدفئة  التكييف 

والتهوية ؛

جميع  وتحويق  وموزيع  وايع  شراء 

املنتجات املتعلقة بالكائن ؛

وتحويق  ومصدير  استيفاد 

جميع  من  ومتنوعة  كاملة  مجموعة 

املواد أو املنتجات املتعلقة بالكائن.

والتمثيل  الدراسات  جميع 

وعمليات  والحمحرة  والوساطة 

بهذه  املتعلقة  والتحويق  الشحن 

األشياء ؛

وتسجيل  وإنشاء  اقتناء 

واستغالل مباشر أو غيف مباشر ألي 

عالمة مجارية ؛.
30 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

عمر الريفي شقة ت طابق ت - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : ابراهيم  اباسو  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

  : الرحيم  عبد  الناجيم  الحيد 

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ابراهيم  اباسو  الحيد 
 8 الشقة   5 الطابق  افني  زنقة   57

20000 الدار البيضاء  املغرب.
الرحيم  عبد  الناجيم  الحيد 
عنوانه ا( دوار العزة الحويهلة سعادة 

50000  مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  ابراهيم  اباسو  الحيد 
 8 الشقة   5 الطابق  افني  زنقة   57

20000 الدار البيضاء  املغرب
الرحيم  عبد  الناجيم  الحيد 
عنوانه ا( دوار العزة الحويهلة سعادة 

50000  مراكش  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم تت7975.
336I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BABAHA SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE BABAHA SARL  شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
لبالغمة اوفوس الراشيدية  - 

52000 الراشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8765

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املحؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ     BABAHA SARL
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
اوفوس  لبالغمة  قصر  اإلجتماعي 
الراشيدية   52000  - الراشيدية  

املغرب نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

لبالغمة اوفوس الراشيدية  - 52000 

الراشيدية املغرب. 

و عين:

الحيد ة( علي  بقادير  و عنوانه ا( 

الراشيدية   اوفوس  لبالغمة  قصر 

كمصفي  املغرب  الراشيدية   52000

 ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 532.

337I

 مكتب ادير ازاكا موثق بطنجة

 SOCIETE LUXURY IMMO
BUILDING SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

مكتب ادير ازاكا موثق بطنجة
رقم تتت شارع ولي العهد عمارة 

الشمس طابق 5 شقة 5ت ، 90000، 

طنجة املغرب

 SOCIETE LUXURY IMMO

 BUILDING SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ت5 شارع 

غابة املعمورة  مجزئة الحعادة  رقم 

 S29ب ما بين الطابقين شقة رقم  ت

90000 - طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

637ت2ت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE LUXURY IMMO

.BUILDING SARL AU
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي :  ت5 شارع 
رقم  الحعادة   مجزئة  املعمورة   غابة 
 S29ب ما بين الطابقين شقة رقم  - ت

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.300.000 درهم، مقحم كالتالي:
 63000  : اقشقاش  مراد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  اقشقاش   مراد  الحيد 
5تت شارع ولي العهد اقامة دار الفرح 
3 شقة  رقم 28 طابق االر�ضي 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  اقشقاش   مراد  الحيد 
5تت شارع ولي العهد اقامة دار الفرح 
3 شقة  رقم 28 طابق االر�ضي 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257757.
338I

CECOGEC TANGER 

CECOGEC TANGER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

CECOGEC TANGER
زاوية ابن  ميمية حريري ص.ب. 
تت5، طنجـة. بمكتب املراسلة 

»مغرب منحيق« ت2 شارع الـمتنبـي 
طنجة، 90000، طنجـة الـمغرب

 CECOGEC TANGER
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية إبن 
ميمية حريري ص.ب. تت5 طنجة 

زاوية إبن ميمية حريري ص.ب. تت5 
طنجة *90020 طنجة الـمغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  مم  ت202  27 غشت  في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( أفيالل 

عبد اللطيف كمحيف وحيد
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 256572.

339I

jilovta sarl

 ESS-BUILDING شركة
COMPANY

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 ESS-BUILDING شركة
COMPANY شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 30 املنطقة الصناعية - 

oujda 60000 املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38309

في  مؤرخ  حر  عقد   بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: شركة  بمختصر تحميتها  اإلقتضاء 

.ESS-BUILDING COMPANY

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الصناعية  املنطقة   30 رقم  االول 

oujda 60000 املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد بنعمر كريم :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  كريم  بنعمر  الحيد 

رقم  املحتقل  شارع  ت  النجد  مجزئة 

5 سيدي يحى oujda 60000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  كريم  بنعمر  الحيد 

مجزئة النجد ت شارع املحتقل رقم 5 

سيدي يحى oujda 60000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  ت0  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3737.

350I

jilovta sarl

GHK VISION شركة
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 GHK VISION شركة

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املرابطين زنقة زياني الشقة رقم 3ت 

الطابق oujda 60000 - 3 املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت383

ت0  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: شركة  بمختصر تحميتها  اإلقتضاء 

.GHK VISION

أ صائي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقويم العظام ومقويم البصر.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

3ت  رقم  الشقة  زياني  زنقة  املرابطين 

الطابق oujda 60000 - 3 املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحيدة حفصة بالعربي 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة حفصة بالعربي عنوانه ا( 

االبتحامة  الفرح  مجزئة  املحلة  ضهر 
2ت رقم 5ت oujda 60000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة حفصة بالعربي عنوانه ا(  

االبتحامة  الفرح  مجزئة  املحلة  ضهر 
2ت رقم 5ت oujda 60000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  ت0  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3738.

Iت35
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مصلح الوزاني

ELBOUACH TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مصلح الوزاني

سيدي بورمانة شارع الشهيد عبد 

هللا اليعقوبي رقم تت ، 50ت92، 

القصر الكبيف املغرب

ELBOUACH TRANS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
بوعشات جماعة وقيادة سوق 

الطلبة - 50ت92 القصر الكبيف 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63ت3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELBOUACH TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  الغيف،  لححاب  املحتخدمين 

كراء  املدر�ضي،  النقل  املحافرين، 

الحافالت.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سوق  وقيادة  جماعة  بوعشات 

الكبيف  القصر  50ت92   - الطلبة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 70.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد حكيم محمد :  700 حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  محمد  حكيم  الحيد 
سوق  وقيادة  جماعة  بوعشات  دوار 
الطلبة 50ت92 القصر الكبيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  محمد  حكيم  الحيد 
الطلبة  سوق  وق  ج  بوعشات  دوار 

50ت92 القصر الكبيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  الكبيف   بالقصر   االبتدائية 

02 نوناف ت202 محت رقم 320.

352I

jilovta sarl

BTMA TRAV
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

BTMA TRAV  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

ضهر الشرق الرقم ت3 طريق ابم  - 
60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35533
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  أبريل  ت2  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     BTMA TRAV
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
اإلجتماعي مجزئة ضهر الشرق الرقم 
ت3 طريق ابم  - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة ل : صعواات مالية.
مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ابم   طريق  ت3  الرقم  الشرق  ضهر 

60000 وجدة املغرب. 

و عين:

و  محرزي  املالك   عبد  الحيد ة( 

الرقم  الشرق  مجزئة ضهر  عنوانه ا( 

60000 وجدة املغرب  ت3 طريق ابم  

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 2550.

353I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MOUMNI DATTE SARL
AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE MOUMNI DATTE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

النحاس الحيفا الريصاني  قصر 

موالي محمد الخنك الراشيدية 

52000 الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت50ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 STE MOUMNI الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ     DATTE SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

الحيفا  النحاس  قصر  اإلجتماعي 

الريصاني  قصر موالي محمد الخنك 

الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب 

نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

النحاس الحيفا الريصاني  - 52000 

الراشيدية املغرب. 

و عين:

مومني هللا   عبد   الحيد ة( 
 و عنوانه ا( زنقة مدغرة رقم 65 الواد 

االحمر الراشيدية 52000 الراشيدية 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 528.

355I

FLASH ECONOMIE

 EUROPEENNE EXPERTISE«
 COMPTABLE ET AUDIT

SOCIAL «EECAS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 EUROPEENNE EXPERTISE

 COMPTABLE ET AUDIT SOCIAL

    « »EECAS

شركة ذات محؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي: 265 طريق 

  DES ACACIAS  الجديدة زاوية زنقة

الشقة 50 معاريف -  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8597ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   20

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

محؤولية محدودة

 EUROPEENNE EXPERTISE   

 COMPTABLE ET AUDIT SOCIAL

EECAS« » :تحمية الشركة

-جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتدقيق  االئتمانية  املراجعة  أعمال 

واملحاسبة والتنظيمية ؛
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عن  الححابات  ومحك  منظيم 
سيما  وال   ، األنظمة  جميع  طريق 

مكنولوجيا املعلومات ؛
املعلومات  نظم  جميع  منظيم    

التجارية.
طريق   265 اإلجتماعي:  مقرها   
  DES ACACIAS  الجديدة زاوية زنقة

الشقة 50 معاريف -  الدار البيضاء
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي
حصة   500  : لواتي  فؤد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة
00ت   : دوكران  نعيمة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة
الحيد فؤد لواتي ملدة غيف محدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 35655
355I

AUDEXPERT

CASA EXPO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR IMM 9- 5ème  ETAGE

 APPART 7ت RESIDENCE GALIS
 CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
CASA EXPO شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ت2ت 
رقم 25 سيدي الافنو�ضي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
757ت23.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   29 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

CASA EXPO  مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   600.000 رأسمالها 
رقم  ت2ت  بلوك  اإلجتماعي  مقرها 

 20600  - الافنو�ضي  سيدي   25

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : حل 

لشركة بصفة نهائية و غيف رجعية....

و حدد مقر التصفية ب بلوك ت2ت 
 20600  - الافنو�ضي  سيدي   25 رقم 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  منجي  املصطفى   الحيد ة(  

سباستيان    - ج  الي   28 عنوانه ا( 

باش38900 فيل فونتين 38900 فيل 

فونتين فرنحا كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 797570.

356I

شركة محتأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 PATISSERIE SAFAE ET

MAROUA
إعالن متعدد القرارات

شركة محتأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

 PATISSERIE SAFAE ET MAROUA

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الححن الثاني رقم 385 الطابق 

الحفلي بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت67تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  تت أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  امبارك،  بوه  الحيد  قدم 
 ،I250332 رقـم  الوطنية  للبطاقة 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
عدد  محت  مالل،  ببني  اإلبتدائية 
التجاري  األصل  جميع  9298ت، 
الذي هو عبارة عن مخازة وحلويات، 
مجزئة   3 رقم  الشرف  حي  والكائن 
 ديـر، بني مالل، كحصة في الشركة 
 PATISSERIE SAFAE ET املدعــوة 
شخص  في   ،  MAROUA SARL AU
بالسجل  مقيدة  القانوني،  ممثلها 
ببني  اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 
رأسمالها  ت67تت  عدد  محت  مالل 
الخبيف  00.000.00ت درهـم وقد قوم 
املذكور  التجاري  األصل  الحيحوبي 
ألف  مائة  ثالث   300000 بمبلغ 
درهم، بحيث مم رفع رأسمال الشركة 
300000 درهم  أي  األ يف  املبلغ  بهدا 
إلى  درهم  00000ت  من  لينقل 

500000 درهم.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إلغاء موطين الشركة من شارع 
الطابق   385 رقم  الثاني  الححن 
إلى  مقرها  ومحويل  مالل  بني  الحفلي 
 3 : حي الشرف رقم  الجديد  العنوان 

مجزئة  دير, بني مالل
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
هو  الحالي  الشركة  رأسمال  مايلي: 
درهم  500.000  ألف  أربعمائة 
آالف  أربعة  إلى  مقحمة  درهم(. 
درهم  00ت  بقيمة  سهم   )5000)

للحصة، مكتتب ومحرر بالكامل 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
املقر الجديد للشركة هو : حي الشرف 

رقم 3 مجزئة  دير ، بني مالل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت7تت.

357I

FIDUBAC SARL

MIRAK COMMERCE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDUBAC SARL
62تمكرر شارع يوسف ابن ماشفين 
 NADOR، الشقة رقم تت الناضور

62000، nador maroc
MIRAK COMMERCE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ياسين اوالد لححن شارع 0ت رقم 
8  شارع ماويمة الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت07ت2.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم  عبد  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة   550 اوراغ  
الحيد  لفائدة   حصة  000.ت  أصل 
نوناف  0ت  بتاريخ  البوجي   ميمون   ة( 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 5398.

358I

شركة محتأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

SNACK AZRG
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

شركة محتأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

SNACK AZRG شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ميمونة 
رقم 38.بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
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مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2257
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  5ت3 حصة  دحموني  
الحيد  ة(  لفائدة   627 حصة  أصل 
عبد الفتاح  دلوفي بتاريخ 22 أكتوار 

ت202.
مفويت الحيد  ة( عتيقة  دحموني 
58ت حصة اجتماعية من أصل 58ت 
فطومة  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

دحموني بتاريخ 22 أكتوار ت202.
العزيز  عبد  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة  3ت3  دحموني 
الحيد  ة(  لفائدة   627 حصة  أصل 
أكتوار   22 بتاريخ  دحموني  فطومة 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 69تت.

359I

FIDUBAC SARL

ARKAM IMPORT EXPORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
62تمكرر شارع يوسف ابن ماشفين 
 NADOR، الشقة رقم تت الناضور

62000، nador maroc
ARKAM IMPORT EXPORT شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي عزوزات  
دوار محوسات اوالد ستوت زايو - 

62000 الناظور املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7767ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5ت نوناف ت202 ممت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :

استيفاد  و  الحبوب  صنع  ماجر 

ومصدير الحبوب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 3ت55.

350I

مكتب االستاذة مريم املغراوي

GROUPE ISKANE
إعالن متعدد القرارات

مكتب االستاذة مريم املغراوي

3ت شارع احمد شوقي اقامة الباهية 

رقم 9 الطابق التاني فاس ، 30000، 

فاس املغرب

groupe iskane »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: فاس77 

زنقة كرامة حي الححني طريق عين 

الشقف  - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35905

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

القانون األسا�ضي  تعديل مقتضيات  

للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

محؤولية  ذات  شركة   هي  الشركة 

وحيد  اضعة  شريك  ذات  محدودة 

بها  الجاري  القوانين  ملقتضيات 
القانون  السيما  املغرب،  في  العمل 

رقم 96-5 املصادق عليه بالظهيف رقم 

97.59.ت الصادر في 05 شوال 7ت5ت 

بشركة  املتعلق  997ت(   فافاير  (3ت 

التضامن وشركة التوصية البحيطة 

والشركة  باألسهم  التوصية  وشركة 

وشركة  املحدودة  املحؤولية  ذات 

املحاصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5037/202.

Iت35

FIDUCOJ

STE CASTIO TRAV
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE CASTIO TRAV شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الروابس لبخامة كفايت - 65550 
جرادة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTIO TRAV
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

األشغال العمومية أو البناء
-استيفاد و مصدير
-مؤجر شاحنات.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 65550  - كفايت  لبخامة  الروابس 

جرادة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : حمو  الطيبي  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  حمو  الطيبي  الحيد 
 65550 كفايت  لبخامة  الروابس  دوار 

جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  حمو  الطيبي  الحيد 
 65550 كفايت  لبخامة  الروابس  دوار 

جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3890.
352I

EL ADARISSA COSEILS SARL

ECOLE ZIATI PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA N5

 2EME ETAGE  BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
ECOLE ZIATI PRIVE  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اسماء 20 غشت رقم 66 الطوابق 
تو2و3و5و5  بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9207

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شرقاوي  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  900 حصة  بولقنادل 
أصل 000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( 

لححن رحو بتاريخ 28 يونيو ت202.
شرقاوي  نهيلة  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  00ت 
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

لححن رحو بتاريخ 28 يونيو ت202.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
3ت  بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 073ت.
353I

comptoir expertise du maroc

DELICIOUS DREAM SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

   DELICIOUS DREAM SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 
حي الهناء بوزنيقة - 00ت3ت بوزنيقة 

املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27563
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوار 2020 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 36 حي الهناء بوزنيقة - 00ت3ت 
الوفاء  »حي  إلى  املغرب«  بوزنيقة 
اقامة دانية العمارة رقم 96ت الشقة 
0ت288 املحمدية    2 املحمدية  -  رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

مارس ت202 محت رقم 5ت7.
355I

FLASH ECONOMIE

BABA HAMMOU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

شـــركـــة بابا حمو
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محضر  محتوى  من  الل 
في   املؤرخ  االستثنائي  العام  الجمع 
مم  دادس  ببومالن  ت0/202ت/27  
االمفاق على تغييف النشاط االجتماعي 

مؤوى الى فندق.

اإليداع القانوني :
باملحكمة  الضبط  بكتابة  مم 
ااٍلبتدائية بتنغيف بتاريخ ت202/تت/تت 

محت رقم السجل التجاري 589

355I

fiduciaire elbakkouri sarl au

S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 75 رقم 2ت فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 90ت20، الدار 

البيضاء املغرب
 S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 و 
8 زنقة الدا لة   املدينة الجديدة - 

50000 مكناس    املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في ت0 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املدينة  الدا لة    زنقة   8 و   7 »رقم 
50000 مكناس    املغرب  الجديدة - 
 8 رقم  املحل   ، 0ت  رقم  إلى »عمارة   «
مكناس       50000  - الدا لة   زنقة   ،

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  ت0  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم ت3009/2ت.

356I

ححابات الشاوية

SGL TRANS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

ححابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 00ت26، برشيد 

املغرب
SGL TRANS شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت6 شارع 
اللة يقوت زنقة مصطفى املعني 
الرقم 85 الطابق التاني الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20080 الدار 
البيضاء الدار البيضاء.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363627
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  8ت20  يناير  9ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناصر  ميلود  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
يناير  9ت  بتاريخ  الطو�ضي  محمد 

8ت20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجناف 8ت20 محت رقم 7ت6587.
357I

NOUSSAH CONSULTING

CIESSEPI MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CIESSEPI MAROC شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 مجمع 
التوحيد طابق 3 شقة 20 مجموعة 
3 ا - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5تت39.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  5ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ    CIESSEPI MAROC
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
طابق  التوحيد  مجمع   38 اإلجتماعي 
 20000  - ا   3 مجموعة   20 شقة   3
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

محقيق اهداف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 38 مجمع 
التوحيد طابق 3 شقة 20 مجموعة 3 

ا - 20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين :

الحيد ة( CLAUDIO   PEZZA و 
الوجاج  اسحاق  ابو  شارع  عنوانه ا( 
الدار   20000  9 شقة   3 الطابق 
البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 52ت800.
358I

»AD PERFECT«

»AD PERFECT«
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

»AD PERFECT«
55 مكرر، درب سليمان أزمور، 

MAROC 00ت25، أزمور
»AD PERFECT« شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 مكرر،  
درب سليمان أزمور 00ت25 أزمور 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3590

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2002 أبريل   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 AD«  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»PERFECT
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غرض الشركة بإيجاز : - االستيفاد 
والتصدير والتجارة املحلية والدولية 
املواد   - املغرب.  دا ل  والتوزيع 
واملضافات  ومشتقاتها  الغذائية 
الحيوانات.  لان  وادائل  الغذائية 
وتعقيم  الكميائية  املنتوجات   -
الطبية  التجهيزات  االسطبالت. 

والشبه الطبية.
عنوان املقر االجتماعي : 55 مكرر،  
أزمور  00ت25  أزمور  سليمان  درب 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عبد الباقي ازرويل :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ازرويل  الباقي  عبد  الحيد 
أزمور  00ت25  أزمور  عنوانه ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
ازرويل  الباقي  عبد  الحيد 
عنوانه ا( أزمور 00ت25 أزمور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ماي   25 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

2002 محت رقم -.
359I

elbaida liliamar

البيضا لإلعمار
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

elbaida liliamar
 madinat errahma lot 87

 etage n°2 appt 9 dar bouazza
 casablanca ، 20000، casablanca

maroc
البيضا لإلعمار شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الرحمة ، قطعة 87 ، الطابق رقم 2 
، شقة 9 ، دار بوعزة - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57ت522

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

اإلقتضاء بمختصر تحميتها : البيضا 

لإلعمار.

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة والبناء.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 87 ، الطابق رقم  الرحمة ، قطعة 

، شقة 9 ، دار بوعزة - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

00ت    : الحمداوي  أمين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد بوشعيب الحمداوي :  750 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : الحمداوي  إيمان  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : الحمداوي  إكرام  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : الحمداوي  هبة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحمداوي عنوانه ا(  أمين  الحيد 
0ت205  ريفيف  كورليس  زنقة   ،38

الدار البيضاء املغرب.
الحمداوي  بوشعيب  الحيد 
عنوانه ا( 38، زنقة كورليس الوازيس 

0ت205 الدار البيضاء املغرب.
الحمداوي  إيمان  الحيدة 
ريفيف  كورليس  زنقة   ،38 عنوانه ا( 

0ت205 الدار البيضاء املغرب.

الحمداوي  إكرام  الحيدة 
ريفيف  كورليس  زنقة   ،38 عنوانه ا( 

0ت205 الدار البيضاء املغرب.
الحيدة هبة الحمداوي عنوانه ا( 
0ت205  ريفيف  كورليس  زنقة   ،38

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحمداوي عنوانه ا(  أمين  الحيد 
0ت205  ريفيف  كورليس  زنقة   ،38

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799953.
360I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

BILY BOUCHBAL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

BILY BOUCHBAL شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
شعبانت رقم 53تت - 92000 

العرائش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 BILY  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHBAL

ماجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البلياردو  تحويق  محتورد، 

واإلكححوارات املتعلقة باأللعاب..
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92000  - 53تت  رقم  شعبانت 

العرائش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عبد العزيز بوشبل :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوشبل  العزيز  عبد  الحيد 
عمارة  ت  شعبان  مجزئة  عنوانه ا( 
335 شقة 3 92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
بوشبل  العزيز  عبد  الحيد 
عمارة  ت  شعبان  مجزئة  عنوانه ا( 
335 شقة 3 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 532ت.
Iت36

CONSEILS EVERNAGE

MY DRIVE CAR
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ت

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

MY DRIVE CAR شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مجزئة  

معطى هللا  رقم 2ت9 حامد مراكش - 
50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20255ت
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 MY  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DRIVE CAR
مأجيف    : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق
.

مجزئة     : االجتماعي  املقر  عنوان 
معطى هللا  رقم 2ت9 حامد مراكش - 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الكراز  يونس  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 
000ت   : الكراز  يونس  الحيد 

بقيمة 000.ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الكراز  يونس  الحيد 
أسكجور مجزئة الححنى 2 رقم 57تت 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الكراز  يونس  الحيد 
أسكجور مجزئة الححنى 2 رقم 57تت 

مراكش 50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - محت رقم.
 362I

موثق

IVOIRE HOLDE 
شركة ذات املحؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

موثق
اقامة القصر عمارة د, زاوية 

شارع  عقوب املنصور و شارع 

غاندي الدالرالبيظاء ، 20270، 

الدارالبيظاء املغرب

 IVOIRE HOLDE   »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:   الطابق 

الحفلي  B5    النحيم 3-582 , اقامة 

النحيم, ا لحي الححني, حي لحاسفة 

الدارالبيضاء 20200 الدارالبيضاء 

اململكة املغراية.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت52389.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت2 شتناف ت202

األسا�ضي  النظام  مالءمة  مقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

إعالن عن مفويت حصص اجتماعية

لشركة  سهما     330 بيع   -  / ت 

شركة  في   OXY VILLE« SARL«

لصالح   IVOIRE HOLDE« SARL«

IVOIRE HOLDING« SARL« شركة

من  الشراء  على  التصديق   -  /  2

 IVOIRE HOLDING«« شركة  قبل 

  ( وثالثين  330   لثالثمائة   SARL

 OXY VILLE«  مملوكة  لشركة 
ً
سهما

 « شركة   مال   رأس   في    » SARL

.IVOIRE HOLDE« SARL

3 / - استقالة الحيد ناصر بوزوبع 

من مهامه كمحيف مشارك.

رشيد  الحيد  من  كل  -مأكيد   /  5

الدرهم  دحمان  الحيد   , أمغار 

مهامهم  في  الدرهم  بواكر  والحيد 

كمحيفين مشاركين.

من   8 و   7 الفصلين  تعديل   /  5

»برأس  املتعلقين  األسا�ضي  النظام 

املال« و »املحاهمات«.

6 / تعديل الفصل 9ت من النظام 

األسا�ضي املتعلقة بإدارة الشركة.

األسا�ضي  القانون  تعديل   /  7

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799332.

363I

N2M CONSEIL-SARL

STE FOUR YOU BABY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

STE FOUR YOU BABY شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي املطار 

مجزئة الحعادة اقامة الرياض 3 
عمارة   رقم 2 - 62000 الناظور 

املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت976.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
موزيع  و  مصدير  و  استيفاد 
والنظافة  التجميل  محتحضرات 

البدنية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 5383.
365I

ED TRUST

DELADECO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

ED TRUST
 BD ALQODS 826

 MANDARONA 826 BD
 ALQODS MANDARONA،

20480، Casablanca MAROC
DELADECO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 826 

شارع القدس منظرونا عين الشق  - 
20580 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.250359

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

رأسمالها  مبلغ    DELADECO

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

القدس  شارع   826 اإلجتماعي 

الدار   20580  - الشق   منظرونا عين 

مراكم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الخحائر.

 826 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الشق   القدس منظرونا عين  شارع 

20580 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  االندل�ضي  مها    الحيد ة( 

 Rue Ibnou Katir Rés. عنوانه ا( 

 Espasse Socrate IM C ETG 3 APT

البيضاء  الدار   7 Maarif  20580

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798970.

365I

zagora consulting sarl

MZ TRANSPORT BADDOU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم9تت  شارع محمد الخامس ، 

57900، زاكورة املغرب

 MZ TRANSPORT BADDOU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 858 

مجزئة درعة  زاكورة - 57900 زاكورة 

املغرب
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مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت369

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 MZ  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT BADDOU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائع.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 858 

57900 زاكورة   - مجزئة درعة  زاكورة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت حصة    : بادو زهيف  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد بادو زهيف عنوانه ا( مجزئة 

زاكورة   57900 زاكورة   02 القدس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد بادو زهيف عنوانه ا( مجزئة 

زاكورة   57900 زاكورة   02 القدس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 377.

366I

F.C.G.E

ELECTRO CLIMA ESSABI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC
ELECTRO CLIMA ESSABI شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لغشيوة ايت عزوز حرايل مراكش - 
50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20327ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO CLIMA ESSABI
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شبكات الكهرااء، التكييف و أشغال 

أ رى.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  ايت عزوز حرايل  لغشيوة 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد زهيف الصابي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد أيوب الصابي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد زهيف الصابي عنوانه ا( دوار 
مراكش  البور  حرايل  محعود  ايت 

50000 مراكش املغرب.

عنوانه ا(  الصابي  أيوب  الحيد 

حرايل  عزوز  ايت  لغشيوة  دوار 

مراكش 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الصابي  أيوب  الحيد 

حرايل  عزوز  ايت  لغشيوة  دوار 

مراكش 50000 مراكش املغرب

الحيد زهيف الصابي عنوانه ا( دوار 

مراكش  البور  حرايل  محعود  ايت 

50000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29587ت.

367I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

TWITTERREN SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب

TWITTERREN SARL AU شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 

شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

ححان  - 0000ت الرااط املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ت558ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TWITTERREN SARL AU

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء.

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 30 

الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 شقة 

ححان  - 0000ت الرااط املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحمري  الححن  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد الححن الحمري عنوانه ا( 

بوزنيقة  00ت3ت بوزنيقة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد الححن الحمري عنوانه ا( 

بوزنيقة  00ت3ت بوزنيقة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 0333ت.

368I

7P CONSEIL

FRÈRE EXPORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

7P CONSEIL

 APPT05 N75 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS APPT05 N75 ANG AV

 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC

FRÈRE EXPORT شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم2 

عمارة 30 مجمع موكادور دشيفة  - 

86350  انزكان املغرب



23487 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 FRÈRE : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.EXPORT

االستيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موكادور  مجمع   30 عمارة  رقم2 

دشيفة  - 86350  انزكان املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد الححين بالط :  600 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

200 حصة    : بواكر بالط  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

200 حصة    : بالط  الحيد حمزة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بالط  الححين  الحيد 

دوار مدارت سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها 87275 سيدي بيبي املغرب.

الحيد بواكر بالط عنوانه ا( دوار 

مدارت سيدي بيبي اشتوكة ايت باها 

87275 سيدي بيبي املغرب.

الحيد حمزة بالط عنوانه ا( دوار 

مدارت سيدي بيبي اشتوكة ايت باها 

87275 سيدي بيبي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بالط  الححين  الحيد 

دوار مدارت سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها 87275 سيدي بيبي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2527.
369I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

IMANE SHOES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

IMANE SHOES شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 55  الطابق الحفلي 
سيدي الافنو�ضي - 0ت206 الدار 

البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMANE SHOES
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ونحاء  رجال  بأنواعها:  األحذية  

وأطفال ومدنيون وجنود..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق    55 رقم   6 زنقة  القدس 
0ت206   - الافنو�ضي  سيدي  الحفلي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : هدوش  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  هدوش  هشام  الحيد 

الخيف   دوار  اوه  بلوك   3 لحاسفة 

90ت20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  هدوش  هشام  الحيد 

الخيف  دوار  اوه  بلوك   3 لحاسفة 

90ت20 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800559.

370I

ائتمانية  الخافة

SOSEN IMMOBILIER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ائتمانية  الخافة

59  زنقة  املدينة ، 00ت26، برشيد 

املغرب

SOSEN IMMOBILIER شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

اليحر3ت شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث  حارا - 00ت26 

برشيد املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5903ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOSEN IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  اليحر3ت 

الطابق الثالث  حارا - 00ت26 برشيد 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : عمر  الصنهاجي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : سعيد  الصنهاجي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عمر  الصنهاجي  الحيد 
طابق  الجزولي  مو�ضى  ابو  زنقة  تت 

البيضاء  الدار   20330 املعاريف   ت 

املغرب.

الحيد الصنهاجي سعيد عنوانه ا( 

 5 عمارة   50 س  م   2 الشرف  مجزئة 

شقة 8 االلفة  20220 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد الصنهاجي سعيد عنوانه ا( 

 5 عمارة   50 س  م   2 الشرف  مجزئة 

شقة 8 االلفة  20220 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 389ت.

Iت37

االئتمان الجهوي الجديدة

PRIMA CASA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

االئتمان الجهوي الجديدة

النحيم 5 مجزئة بكري الرقم تت 

الجديدة ، 25000، الجديدة املغرب

  PRIMA CASA
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شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحيم 
5 مجزئة بكيفي الرقم تت شقة ت 

الجديدة - 25000 الجديدة املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5333ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  شتناف   20 في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( دامي 

طارق كمحيف آ ر
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 07 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 27005.

372I

EL ADARISSA COSEILS SARL

ECOLE ZIATI PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تغييف تحمية الشركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA N5

 2EME ETAGE  BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
ECOLE ZIATI PRIVE   شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي اقامة 

اسماء 20 غشت رقم 66 الطوابق 
تو2و3و5و5 بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.
تغييف تحمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9207

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغييف  مم  ت202  يونيو   28 في  املؤرخ 
 ECOLE ZIATI« من  الشركة  تحمية 
 ETABLISSEMENT« إلى   «   PRIVE

.«  ALAM EL AJAIL
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 073ت.

373I

STE AUCOGEST SARL

FILACRO

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

FILACRO شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 06 

شارع االرجوان حي الرياض الدشيفة 

- 86360 انزكان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6975ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

محؤولية  ذات  شركة   FILACRO

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 

 06 رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

الدشيفة  الرياض  حي  االرجوان  شارع 

نتيجة  املغرب  انزكان   86360  -

منذ  الشركة  واجهت  لصعواات 

مأسيحها.

و عين:

عنوانه ا(  و  عابد  ابزر   الحيد ة( 

رياض  حي  2ت38  الزنقة   06 رقم 

سيدي فارس الدشيفة 86360 انزكان 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 06 رقم  وفي  ت202  نوناف   02 بتاريخ 

الدشيفة  الرياض  حي  االرجوان  شارع 

- 86360 انزكان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2397.

375I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE AMAL BENI

HSSEN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 SOCIETE AMAL BENI HSSEN

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتس 

مجزئة 527 سيدي يحي الغرب - 

5200ت سيدي يحي الغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.909

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

  SOCIETE AMAL BENI HSSEN

مبلغ رأسمالها 0.000ت درهم وعنوان 

مجزئة  الفتس  حي  اإلجتماعي  مقرها 

5200ت   - الغرب  يحي  سيدي   527

 : سيدي يحي الغرب املغرب نتيجة ل 

ازمة كوفيد 9ت.

و حدد مقر التصفية ب حي الفتس 

 - الغرب  يحي  سيدي   527 مجزئة 

5200ت سيدي يحي الغرب املغرب. 

و عين:

و  اطويل  جواد   الحيد ة( 

8تت  رقم  فيال  الفتس  حي  عنوانه ا( 

املغرب  الغرب  يحي  سيدي  5200ت 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  سليمان   بحيدي  االبتدائية 

05 نوناف ت202 محت رقم 3ت3.

375I

Finconseil

 AMSAK TRADING
COMPANY

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 50ت

casablanca maroc
 AMSAK TRADING COMPANY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت6 الال 
ياقوت الدور 2 رقم 69 - 20200 
الدار البيضاء اململكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39259
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 AMSAK الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    TRADING COMPANY
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
ياقوت  الال  ت6  اإلجتماعي  مقرها 
الدار   20200  -  69 رقم   2 الدور 
 : ل  نتيجة  املغراية  اململكة  البيضاء 

الخمول.
ت6 الال  التصفية ب  و حدد مقر 
 20200  -  69 رقم   2 الدور  ياقوت 

الدار البيضاء اململكة املغراية. 
و عين:

و  قاوس  مصطفى   الحيد ة( 
دار  05ت  عدد  املروج  فلل  عنوانه ا( 
بوعزة 20200 الدار البيضاء اململكة 

املغراية كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800558.

376I
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فيكاميد

DISTRIBUCUIONES SEA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم ت 

، 93000، مطوان املغرب
DISTRIBUCUIONES SEA شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

البطولة التجزئة العحكرية رقم 7 - 
93000 مطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22273
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 
شركة   DISTRIBUCUIONES SEA
مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   60.000 رأسمالها 
البطولة  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 93000  -  7 رقم  العحكرية  التجزئة 
مطوان املغرب نتيجة لغياب النشاط 

التجاري.
و عين:

و  البوعبحيدي  الحيد ة( سعيد  
عنوانه ا( حي الحواني مرميل 93000 

مطوان املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  ت202  شتناف   22 بتاريخ 
 - رقم   العحكرية  التجزئة  البطولة 

93000 مطوان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 05 أكتوار 

ت202 محت رقم 3922.
377I

HASNAOUIA CONTROLE

SOCITE AMAL BENI HSSEN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 socite amal beni hssen

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الفتس 

مجزئة 527 سيدي يحي الغرب - 
5200ت سيدي يحي الغرب املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.909
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  تت أكتوار  املؤرخ في 
شركة   socite amal beni hssen
مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 
وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 
مجزئة  الفتس  حي  اإلجتماعي  مقرها 
5200ت   - الغرب  يحي  سيدي   527
نتيجة  املغرب  الغرب  يحي  سيدي 

الزمة كوفيد 9ت.
و عين:

و  اطويل  جواد    الحيد ة( 
عنوانه ا( حي الفتس فيال 8تت سيدي 
يحي  سيدي  5200ت  الغرب  يحي 

الغرب املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  ت202  أكتوار  تت  بتاريخ 
الفتس مجزئة 527 سيدي يحي الغرب 
- 5200ت سيدي يحي الغرب املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ  سليمان   بحيدي  االبتدائية 

05 نوناف ت202 محت رقم 5ت3.
378I

STE BRONEX TRANS  SARL

STE BRONEX TRANS SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

STE BRONEX TRANS  SARL
الشركة املحاسبة الكافى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 7ت طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 STE BRONEX TRANS SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
عراق عمارة صفا و املروة طابق 

األول رقم 7ت طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56235
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  6ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
STE BRONEX TRANS SARL  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 7 شارع عراق عمارة 
7ت  رقم  األول  طابق  املروة  و  صفا 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : عدم النشاط.
7 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
طابق  املروة  و  صفا  عمارة  عراق 
األول رقم 7ت طنجة - 90000 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  امالح  سفيلن    الحيد ة( 
الشهيد  زنقة  بلخيفي  حي  عنوانه ا( 
العربي املخنار رقم 5ت طنجة 90000 

طنجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.
عمر  اوالد  املنعم   عبد  الحيد ة( 
زنقة   3 الجراري  حي  عنوانه ا(  و 
الحاجب رقم 7 طنجة 90000 طنجة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257908.

379I

CABINET BAHMAD

M TECH INSTITUTE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تحمية مجارية أو شعار 

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 
ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 
ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب

M TECH INSTITUTE »شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
مراكش بالزا عمارة دت شقةت2، 
الطابق الثاني، جليز  - 50000 

مراكش املغرب.
»إضافة تحمية مجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

55تت0ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  ت202  شتناف   09 في  املؤرخ 

إضافة شعار مجاري للشركة وهو:
 M TECH Business School

 Privé
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29353ت.

380I

bemultico  بيمولتيكو

ADMIRABLE SAHARA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 06ت شقة رقم ت0 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

ADMIRABLE SAHARA شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل في 
رقم ت7 مجزئة املنتزه الشطر ت0 

جناحت0 مداط مكناس - 50000 
مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADMIRABLE SAHARA

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ت0  الشطر  املنتزه  مجزئة  ت7  رقم  في 

 50000  - مكناس  مداط  جناحت0 

مكناس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد الغاني بحيحي :  5.000 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بحيحي  الغاني  عبد  الحيد 
عنوانه ا( ت5ت مرجان 6 باب منصور 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

بحيحي  الغاني  عبد  الحيد 
عنوانه ا( ت5ت مرجان 6 باب منصور 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5952.

Iت38

CGS ACADEMY

TOLORIE ARTS
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CGS ACADEMY

حي ماركة زنقة كمباال رقم 297 

مراكش ، 50000، مراكش املغرب

TOLORIE ARTS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ازيكي درب اعباد رقم 7ت5 - 50000 

مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7959تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز  9ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOLORIE ARTS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DES TRAVAUX

.TOLERIE

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

7ت5 - 50000  ازيكي درب اعباد رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عمر ريوش :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عمر ريوش عنوانه ا( دوار 

 50000 7ت5  رقم  اعباد  درب  ازيكي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عمر ريوش عنوانه ا( دوار 

 50000 7ت5  رقم  اعباد  درب  ازيكي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

26 غشت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 26990ت.

382I

TRAGESCO

NETWORK STAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مقليص هدف الشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 59ت
2490، CASABLANCA MAROCA

NETWORK STAR شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

 2RUE وعنوان مقرها االجتماعي
 GASCOGNE ETAGE 5 APPT 9ت
 RESIDENCE MOULK LILAH  -
 20000 CASABLANCA  ANFA

.MAROC
مقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
65977ت

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حذف  مم   2009 أبريل  7ت  في  املؤرخ 
الشركة  نشاط  من  التالية  األنشطة 

الحالي :
 TRANSPORT DE

.MARCHANDISES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2009 محت رقم 333323.

383I

JIYAR JAOUAD

SDMSP
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
SDMSP شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(
 BLOC N وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AE 02 BD PRINCE HERITIERS

 SIDI SLIMANE BERKANE -
63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   03 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

ذات الشريك الوحيد SDMSP  مبلغ 
وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 

 BLOC N AE 02 اإلجتماعي  مقرها 

 BD PRINCE HERITIERS SIDI

 SLIMANE BERKANE - 63300

موقف   : ل  نتيجة  املغرب  بركان 

النشاط.

 BLOC ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 N AE 02 BD PRINCE HERITIERS

 SIDI SLIMANE BERKANE -

63300 بركان املغرب. 

و عين:

و  دريوش  مراد   الحيد ة(  

عين  08ت  الفالحي  املركز  عنوانه ا( 

املغرب  بركان   63303 مداغ  الشباك 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   20 بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3/202ت6.

385I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

BRANDT MAROC

إعالن متعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai

(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble

 Angle 5ت-D, 3ème étage, n° 14

 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،

Casablanca Maroc

 BRANDT MAROC
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شركة  املحاهمة
وعنوان مقرها االجتماعي : 

 73boulevard d›anfa, 7ème
 étage casablanca 73boulevard
 d›anfa, 7ème étage casablanca

.0 casablanca maroc
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
2805ت3.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الخحائر  رغم  الشركة  حل  عدم 

املسجلة و استمرار نشاط الشركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
االسا�ضي  النظام  تعديل  يتم  لم 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت2  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 793326.

385I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

 NATUREPAK BEVERAGE
PACKAGING AFRICA

إعالن متعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 5ت-D, 3ème étage, n° 14

 boulevard Ghandi et boulevard
 Yakoub El Mansour ، 0،

Casablanca Maroc
 NATUREPAK BEVERAGE

PACKAGING AFRICA »شركة  
املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 Sapino 783, parc industriel
 de Nouaceur  Casablanca 0

.casablanca maroc

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ت970ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
روني  فيليب  جون  الحيد  تعيين 
JOHN PHILIP ROONEY كعضو في 

مجلس االدارة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
دافيد  كريحطوفيف  الحيد  تعيين 
 christopher david johns جونز 

كعضو في مجلس االدارة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بايميالر  بريان  كيني  الحيد  تعيين 
كعضو   kenneth brian baymiller

في مجلس االدارة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
االسا�ضي  النظام  تعديل  يتم  لم 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
8ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم ت79695.
386I

CAGECO

 ETUDE MAINTENANCE
 ET RÉHABILITATION DES

STRUCTURES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد الحادس عمارة ف2 
الرقم 0ت الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
 ETUDE MAINTENANCE

 ET RÉHABILITATION DES
STRUCTURES شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ت زنقة 
صافي بوجمعة الطابق االول رقم 6 

- 20250 الدارالبيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت965ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ETUDE MAINTENANCE  :

 ET RÉHABILITATION DES

.STRUCTURES

النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعماري و الهند�ضي.
2ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

صافي بوجمعة الطابق االول رقم 6 - 

20250 الدارالبيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبدالحالم الرقبة :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرقبة  عبدالحالم  الحيد 
28 رقم  عنوانه ا( حي لكريمات زنقة 

25 20000 الدارالبيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الرقبة  عبدالحالم  الحيد 
28 رقم  عنوانه ا( حي لكريمات زنقة 

25 20000 الدارالبيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

8ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 796899.

387I

sت consulting

سناك ر طاكوس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

sت consulting
 imm 2eme etage ville 8ت
 nouvelle sefrou3 ، 31000

SEFROU MAROC
سناك ر طاكوس شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 05 
مجزئة كريم سيدي بومدين صفرو 

صفرو 000ت3 صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
957ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أبريل   05 في  املؤرخ 
ذات  شركة  طاكوس  ر  سناك  حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   30.000
اإلجتماعي رقم 05 مجزئة كريم سيدي 
بومدين صفرو صفرو 000ت3 صفرو 

املغرب نتيجة الزمة كورونا.
و عين:

و  جافيل  يونس   الحيد ة( 
صفرو  000ت3  صفرو  عنوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
صفرو   وفي  ت202  أكتوار   28 بتاريخ 

صفرو 000ت3 صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ماي   05 بتاريخ  بصفرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت32.
388I

SERVIAP

MESTAPH TRAVO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

SERVIAP
رقم  ت زاوية شارع طارق بن زياد 
بنحليمان ، 3000ت، بنحليمان 

املغرب
MESTAPH TRAVO شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
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 في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
املحيفة ف ب 29 الطابق التالت 
باملحمدية  - 28820 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27599

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   08 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
MESTAPH TRAVO  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
 29 ب  ف  املحيفة  مجزئة  اإلجتماعي 
 28820  - باملحمدية   التالت  الطابق 
جائحة   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

كوفيد 9ت.
مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التالت  الطابق   29 ب  ف  املحيفة 
املحمدية   28820  - باملحمدية  

املغرب. 
و عين:

الحيد ة( أحمد  دود و عنوانه ا( 
قصر اكديم أمالكو كلميمة  52253 
كلميمة املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 28 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 2253.
389I

F.B.A.K GESTION SARL

 NOVA TRANSMISSION
MAROC SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئف انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق ت ابن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 NOVA TRANSMISSION

 MAROC SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئف 

انزران اقامة الشعيبي شقة رقم ت 

ابن جرير - 50ت53 ابن جرير املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  ت2 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 NOVA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

 TRANSMISSION MAROC SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : مفاوضات 

مجارية

مقاولة في البناء واشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : شارع بئف 

ت  رقم  شقة  الشعيبي  اقامة  انزران 

ابن جرير - 50ت53 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : كمال  لعروض  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  كمال  لعروض  الحيد 

حي االمل رقم 08  50ت53 ابن جرير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  كمال  لعروض  الحيد 

حي االمل رقم 08  50ت53 ابن جرير 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 525.

390I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرااط ٬عين 

الحبع ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

TELEHEALTH »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  9تت 
شارع إميل زوال ، الطابق التاسع ، 
رقم 35  - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت57273.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  5ت أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
من:  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل   •
و   05 املكامب رقم   ، البيضاء  الدار   -
06 ، الطابق األول ، عمارة 0ت ، زنقة 
الى  روكي(  الجنفال  البحامين  زنقة 
9تت    ، املقر الجديد: الدار البيضاء 
 ، التاسع  الطابق   ، زوال  إميل  شارع 

رقم 35.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  في  الزيادة   • مايلي: 
درهم   400.000،00 قدره  بمبلغ 
الى  درهم   800.000،00 من  لينتقل 
طريق  عن  درهم   1.200.000،00
والواجبة  املحتحقة  الديون  إدماج 
إنشاء  طريق  عن  و  الشركة  ذمة  في 
ب  جديد  حصة   5.000 وإصدار 
من  مرقمة  منها  لكل  درهم  00.00ت 
حصة  2.000ت  إلى  حصة  ت8.00 

ومدفوعة بالكامل.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مقرالشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املحاهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم ت3ت798.

Iت39

JIYAR JAOUAD

BADAOUI-KHALIFA-
TRAVAUX

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 BADAOUI-KHALIFA-TRAVAUX

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 

يخلف صندوق الافيد رقم 35ت 

أكليم شوحية بركان - 63300 بركان 

املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

تت75.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة(   ليفة  بداوي  

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

أكتوار   26 بتاريخ  الكفيف  أسامة 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  5ت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت656/202.

392I



23493 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

sت consulting

HICM WATER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

sت consulting

 imm 2eme etage ville 8ت

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

HICM WATER شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

ت رقم 709 بلوك 3 مجزئة موالي 
اسماعيل طريق بوملان صفرو صفرو 

000ت3 صفرو املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   27

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 HICM : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.WATER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CAPTAGE,TRAITEMENT ET

.DISTRIBUTION D’EAU

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  مجزئة   3 بلوك   709 رقم  ت 
اسماعيل طريق بوملان صفرو صفرو 

000ت3 صفرو املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

 550   : شقرات  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : رحباوي  فتيحة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  شقرات  هشام  الحيد 
القلعة  حي  الشالل  طريق   5 رقم 

صفرو 000ت3 صفرو املغرب.
الحيدة فتيحة رحباوي عنوانه ا( 
موالي  العمران  مجزئة  3ت  رقم 
صفرو  بوملان  طريق  اسماعيل 

000ت3 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  شقرات  هشام  الحيد 
القلعة  حي  الشالل  طريق   5 رقم 

صفرو 00ت3 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بصفرو  بتاريخ 27 أكتوار 

ت202 محت رقم 682.
393I

A.I.H TRANS

A.I.H.TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

A.I.H TRANS
مدينة الوحدة الشط رالثاني بلوك 

ش رقم 559 العيون ، 70000، 
العيون املغرب

A.I.H.TRANS شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة الشطرالثاني بلوك ش رقم 
559 العيون 70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.I.H.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضا ع لححاب الغيف.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  ش  بلوك  الشطرالثاني  الوحدة 
559 العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي: 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  معزوف  هشام  الحيد 
بقعة   05 الشطر  العمران  مجزئة 
297ت طابق 3 الهراويين 29005 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  معزوف  هشام  الحيد 
بقعة   05 الشطر  العمران  مجزئة 
297ت طابق 3 الهراويين 29005 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم -.
395I

garrigues maroc, sarlau

Ideal Berry
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

Ideal Berry شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 267 
قطاع س الطابق األول الشقة رقم 

ت شارع افران الهدى أكادير - 80000 
اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  يوليوز  ت0  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»0.000ت  من  أي  درهم«   290.000«

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

غشت  6ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 06058ت.

395I

garrigues maroc, sarlau

DAIMOND BERRY
إعالن متعدد القرارات

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Daimond Berry »شركة  

املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 267 

قطاع س الطابق األول الشقة ت 

شارع افران الهدى أكادير - - أكادير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 يوليوز ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 Ideal Berry تغييف تحمية الشركة من

 Daimond Berry الى

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الكارح  سعيد  الحيد  تحميات  انهاء 

كمحيفين  غيمار  رضوان  الحيد  و 

للشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الى شركة  مايلي: تغييف شكل الشركة 

املحاهمة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

الجديدة  التنطيمية  القوانين  مبني 

للشركة مبعا لتغييف شكلها القانوني

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعيين أعضاء مجلس االدارة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مراقب الححابات.
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ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التحمية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   29 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 9ت070ت.

396I

garrigues maroc, sarlau

DAIMOND BERRY

إعالن متعدد القرارات

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Daimond Berry »شركة  

املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 267 

قطاع س الطابق األول الشقة ت 

شارع افران الهدى أكادير - - أكادير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 يوليوز ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 Dariusz Jakubowski الحيد  تعيين 

كرئيس مجلس االدارة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين الحيد محمد غيمار كمدير عام

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   29 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07020ت.

397I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

2SD AMEUBLEMENT SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV FAR N 4 ، 30000، FES maroc
 2SD AMEUBLEMENT SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

أوالد حمو أوالد الطيب فاس. فاس 
30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   20
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 2SD  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMEUBLEMENT SARL
ماجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية.
- ماجر األثاث.

- استيفاد و مصدير..
عنوان املقر االجتماعي : دوار أوالد 
حمو أوالد الطيب فاس. فاس 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:
500 حصة    : الحيد فريخ سعيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : سعاد  املكافس  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  سعيد  فريخ  الحيد 
القنيطرة  الحالم  حي   662 رقم  7تت 

5000ت قنيطرة املغرب.

عنوانه ا(  املكافس سعاد   الحيدة 
فاس  الطيب  أوالد  حمو  أوالد  دوار 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  سعيد   فريخ  الحيد 
القنيطرة  الحالم  حي   662 رقم  7تت 

5000ت القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
غشت   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 3875.

398I

5YOUR BUSINESS CONSULTING

MONTA KICHEN
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 5YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الححن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 5 ، 50ت53، 

ابن جرير املغرب
MONTA KICHEN شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 
رقم 90  - 50ت53 ابن جرير املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONTA KICHEN
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة الخشب.

عنوان املقر االجتماعي : حي األمل 
رقم 90  - 50ت53 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد املصطفى املنتصر : 000ت 
بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املنتصر  املصطفى  الحيد 
عنوانه ا( حي األمل رقم 39ت 50ت53 

ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
املنتصر  املصطفى  الحيد 
عنوانه ا( حي األمل رقم 39ت 50ت53 

ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بابن جرير  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 558.
399I

FIDUCIAIRE

COD EXPRESS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
COD EXPRESS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 
إقامة 22 زنقة اياس ابن معاوية 

شارع الجيش امللكي - 30000 فاس 
املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63025
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البقالي   يونس   الحيد  ة(  مفويت 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
اسماعيل   الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

رفيق  بتاريخ 08 أكتوار ت202.
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رفيق   زكرياء   الحيد  ة(  مفويت 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

اسماعيل   الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

رفيق  بتاريخ 08 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5992/202.

500I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MH GRAF

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MH GRAF شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

6ت ابن الهيثم سيدي ابراهيم 2  - 

30000 فاس املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33959

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 شتناف ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»مجزئة 6ت ابن الهيثم سيدي ابراهيم 

2  - 30000 فاس املغرب« إلى »مجزئة 

الحي  الهيثم  ابن  شارع  مكرر  5ت 

 30000  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5967/2.

Iت50

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SABILLE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

SABILLE شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

ساحة املحيفة و محمد الخامس رقم 

2ت - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت5235.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف  0ت  في  املؤرخ 

املحؤولية  ذات  شركة   SABILLE

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

ساحة املحيفة و محمد الخامس رقم 

نتيجة  املغرب  فاس   30000  - 2ت 

الملنافحة.

و عين:

الحيد ة( دربي    الد و عنوانه ا( 

زاوية ساحة املحيفة و محمد الخامس 

رقم 2ت 30000 فاس املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

مصطفى  دربي    الحيد ة( 

املحيفة ساحة  زاوية  عنوانه ا(   و 

 30000 2ت  رقم  الخامس  محمد  و   

فاس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

زاوية  وفي  ت202  شتناف  0ت  بتاريخ 

ساحة املحيفة و محمد الخامس رقم 

2ت - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5999/2.

502I

CEDECOM

SOTHEMA
شركة املحاهمة

رفع رأسمال الشركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 55 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

SOTHEMA شركة املحاهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي بوسكورة 82ت27 الدار 
البيضاء - 82ت27 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت3563.

العام  الجمع  بمقت�ضى 
ت202  ماي   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مم 
أي  درهم«  »80.000.000ت  قدره 
إلى  درهم«  »80.000.000ت  من 
  : طريق  عن  درهم«   360.000.000«

مقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 786959.

503I

مكتب الرياني للمحاسبة

STE RITZ-CABO-BEACH

إعالن متعدد القرارات

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230  مطوان ، 

93050، مطوان املغرب
STE RITZ-CABO-BEACH »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املحل 
التجاري بالطابق األر�ضي غيثة3-- 

مجزئة رمال مرميل.  - 50ت93 مرميل 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت3038.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الحيد عبد  : فوت  الحصص  مفويت 
250  منها  500 حصة :  الحالم عقار 
لفائدة الحيد بالل القرامش ، و250  
الدين  نور  الحيد  لفائدة  أ رى 

العافية. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اضافة محيفين جدد للشركة :الحيد 
عبد الحالم عقار ،الحيد  نور الدين 

العافية ،و الحيد بالل القرامش.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:  القانوني  الشكل  محويل 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املحؤولية املحدودة.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

املحؤولية املحدودة.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحالم  عبد  االجتماعي:  رأسمال 
بالل  حصة.   500 عقار............... 
حصة.نور  القرامش..............250 
العافية........................250  الدين 

حصة.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
عبد  االجتماعي:  رأسمال  مايلي: 
عقار............50.000  الحالم 
ال الدين  درهم............نور 

 2 5 . 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فية عا
ل  بال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رهم د

القرامش.........25.000 درهم.
على  ينص  الذي  5ت:  رقم  بند 
الحيد  االدارة:تعيين  تحييف  مايلي: 
الدين  نور  عقار،الحيد  الحالم  عبد 
كمحيفين  القرامش   بالل  و  العافية 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت332.

505I
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جمال الصدقي محاسب معتمد

مدرسة مكارم الخاصة
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميحات 

، 5000ت، الخميحات املغرب

مدرسة مكارم الخاصة شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

تت الخميحة العمران مجزئة جنان 
زمور  - 5000ت الخميحات املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29307

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
عزي  جمال  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.200
3.200 حصة لفائدة  الحيد  ة( رفيق 

احمد بتاريخ ت0 نوناف 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

6ت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 332ت.

505I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

ANFA PLACE HOTEL »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: فندق 

فور سيزن، رقم 9 شارع الكورنيش، 

عين الذياب، الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

0769ت3.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
مايلي: إستمرارية نشاط الشركة رغم 

الخحائر املسجلة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
لم يتم إجراء أي تعديل على محتوى 

النظام األسا�ضي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799735.

506I

TY CONSULTING

AVANTA ELECTA MAROC
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 AVANTA ELECTA MAROC
»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 
املركز التجاري آنفا بالص، 

شارع الكورنيش رقم 0ت س ر 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
82025ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
رغم  الشركة  نشاط  إستمرارية   -

الخحائر املسجلة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
لم يتم إجراء أي تعديل على محتوى 

النظام األسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799735.
507I

3C-AUDIT

REGGIO NATURE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
Quartier des hôpitaux تت 

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

REGGIO NATURE شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لخاليف حد الحوالم برشيد - 
26502 حد الحوالم  املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

5609ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار  2ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
ماديلي  كنزة    الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  0ت2 
000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( ملياء  

ماديلي بتاريخ 2ت أكتوار ت202.
مفويت الحيد  ة( كنزة   ماديلي 70 
000.ت  أصل  من  اجتماعية  حصة 
نادية  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

بلكاهية بتاريخ 2ت أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  ت0  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت32ت.
508I

ST2C

OGO GLAÇONS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°5 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

OGO Glaçons شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بني 

سعيد بو عمار قطعة 3685 - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت73ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 OGO  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.Glaçons

مصنيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  الثلج  مكعبات  وايع 

والتجزئة..

بني  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سعيد بو عمار قطعة 3685 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : اليعكوبي  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : النواري  شهاب  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد اليعكوبي عنوانه ا( 
 90000  5 رقم   27 زنقة   2 الهناء  حي 

طنجة املغرب.

عنوانه ا(  النواري  شهاب  الحيد 

اعزيب الحاج قدور اقامة لومينور ا5 

ط ت شقة 92  90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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الحيد محمد اليعكوبي عنوانه ا( 
 90000  5 رقم   27 زنقة   2 الهناء  حي 

طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9925.

509I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BOUZID TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BOUZID TRAVAUX شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 233 

بلوك أ حي زواغة العليا  - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63ت29.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  05 أكتوار  املؤرخ في 
ذات  شركة   BOUZID TRAVAUX
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
233 بلوك أ حي زواغة العليا  - 30000 

فاس املغرب نتيجة الملنافحة.
و عين:

و  بوزيد  ادريس   الحيد ة( 
عنوانه ا( رقم 233 بلوك أ حي زواغة 
العليا  30000 فاس املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 05 أكتوار ت202 وفي رقم 233 
 30000  - العليا   زواغة  حي  أ  بلوك 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5029/2.

0Iت5

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BELFRERES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

BELFRERES  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس  - 250ت3 ايموزار  

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.877

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  شتناف  ت0  في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

الححين  بلموفيد  كمحيف وحيد

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بصفرو  بتاريخ 28 أكتوار 

ت202 محت رقم ت527/2.

Iتت5

FINAUDIT

PRESTIGE DIFFUSION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

PRESTIGE DIFFUSION شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
منتجع أنفا بالس ليفينج ، شارع 

الكورنيش رقم -25تالدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

63709ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
برادة  عمر   الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.000
الحيد  ة(  لفائدة   حصة   5.000
شتناف   22 بتاريخ  برادة  إسماعيل  

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 60ت800.

2Iت5

LAGDAA HICHAM

HANABOTEK
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

LAGDAA HICHAM
 IMM 5 APT N°3ت RUE

 VARSOVIE OCEAN, RABAT ،
10040، Rabat Maroc

HANABOTEK شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 
الشقة 8 زنقة موالي أحمد الوكيلي 
ححان  الرااط. - 0000ت الرااط 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55829ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  8ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANABOTEK

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة للبناء واالصالح

موزيع ومركيب أجهزة املراقبة

مواد  و  معدات  ومركيب  موريد 

البناء والتجهيز والتفكيب.  

 واصفة عامة كل العمليات املالية 

والصناعية والتجارية و العقارية وغيف 

العقارية التي لها امصال مباشر أو غيف 

مباشر بالهدف االجتماعي

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 30 

الوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8 الشقة 

الرااط  0000ت   - الرااط.  ححان  

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الهادي   عبد  البكراوي  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي   عبد  البكراوي  الحيد 

سيدي  الطالب  والد  دوار  عنوانه ا( 

الطيبي  5025ت القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الهادي   عبد  البكراوي  الحيد 

سيدي  الطالب  والد  دوار  عنوانه ا( 

الطيبي  5025ت القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 8982تت.

3Iت5
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FIDUCIAIRE

SEMACDO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

إنشاء فرع مابع للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
SEMACDO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
عبدالعزيز بوطالب - 30000 فاس 

املغرب.
إنشاء فرع مابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8253تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9ت أبريل ت202 مقرر إنشاء 
التحمية  محت  للشركة   مابع  فرع  
بالعنوان  الكائن  و   SEMACDO
 - مراكش  طريق  الصناعي  الحي   23
23020 بني مالل املغرب و املحيف من 
الجوطي  الطاهري  الحيد ة(  طرف 

عزالعرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 6ت00ت.

5Iت5

FIDUCIAIRE

PEACH MEDIA MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 PEACH MEDIA MAROC

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الحالوي 55 شارع محمد 
الحالوي 30000 فاس املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

533ت6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 30 غشت ت202 مم  محويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 55 الحالوي  محمد  شارع   55« من 
فاس   30000 الحالوي  محمد  شارع 
إقامة  الخامس  »الطابق  إلى  املغرب« 
اللة  زنقة    2 فاس  رياض  فضاء 
مكتب  الخيل  ملعب  الزهراء  فاطمة 

رقم 36 - 30000 فاس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5028/202.

5Iت5

CABINET BADREDDINE

 PHARMACIE HOPITAL
REGIONAL

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ محيفة ت اقامة هني الشقة 

رقم ت ، 0، مراكش املغرب
 PHARMACIE HOPITAL

REGIONAL شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
30 ت GH عملية بدر 2 محاميد  - 

50000 مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20267ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE HOPITAL  :

.REGIONAL

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
صيدالني.

العمليات  جميع  العموم  وعلى   -
املدنية، التجارية، املالية، الصناعية 
بصفة  مرمبط  قد  التي  والعقارية 
مباشرة أو غيف مباشرة بغرض الشركة 
والتي من شأنها مطوير غرض الشركة.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - محاميد    2 بدر  عملية   GH ت  30

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 PHARMACIE الشركة 
 HOPITAL REGIONAL :  000.ت

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  احمام  فيصل  الحيد 
ضيعة احمام دوار الكواسم الشريفية 

تحلطانت 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  احمام  فيصل  الحيد 
ضيعة احمام دوار الكواسم الشريفية 

تحلطانت 50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 7ت295ت.
6Iت5

fidmanar

RIAD MAIA LOU
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

fidmanar
3تت شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 50000، 

marrakech maroc
RIAD MAIA LOU شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 درب 
املحعودين القصور املدينة - 50000 

مراكش املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65307

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رين  سيففان  الحيد  ة(  مفويت 

5ت  أصل  من  اجتماعية  حصة  5ت 

حصة لفائدة  الحيد  ة( جين ميشيل 

بامريك  بتاريخ 22 شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29588ت.

7Iت5

املركز املراك�ضي لإلرشاد

TONY›S BIKE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املركز املراك�ضي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مد ل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

TONY›S BIKE  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

جوهرة مراكش شارع إبن عائشة 

بلوك س 5 شقة رقم 55 - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت9566.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مقرر حل  ت202  شتناف  7ت  في  املؤرخ 

TONY’S BIKE  شركة ذات محؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

جوهرة  إقامة  اإلجتماعي  مقرها 

س  بلوك  عائشة  إبن  شارع  مراكش 

مراكش   50000  -  55 رقم  شقة   5

النشاط  لتوقف  نتيجة  املغرب 

التجاري للشركة.
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و عين:
  ANTONI الحيد ة( 
إقامة  عنوانه ا(  و    D’ADDABBO
عائشة  إبن  شارع  مراكش  جوهرة 
 50000  55 رقم  شقة   5 س  بلوك 
مراكش املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة  وفي  ت202  شتناف  7ت  بتاريخ 
عائشة  إبن  شارع  مراكش  جوهرة 
 50000  -  55 رقم  شقة   5 س  بلوك 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 22757ت.
8Iت5

املركز املراك�ضي لإلرشاد

LAZN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز املراك�ضي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

LAZN شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 232 شارع 
محمد محل رقم 8 جليز  - 50000 

مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65ت20ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  3ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
.LAZN : اإلقتضاء بمختصر تحميتها
 - بيتزيريا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك الوجبات الحريعة - محلبة.
عنوان املقر االجتماعي : 232 شارع 
 50000  - جليز    8 رقم  محل  محمد 

مراكش املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

 250   : الحيد عبد املالك زووش  
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد عبد الحميد نيازي  :  750 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

زووش   املالك  عبد  الحيد 
عنوانه ا( 232 شارع محمد محل رقم 

8 جليز  50000 مراكش املغرب.
نيازي   الحميد  عبد  الحيد 
عنوانه ا( 232 شارع محمد محل رقم 

8 جليز  50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
 232 عنوانه ا(  املغرب  الحيد 
جليز    8 رقم  محل  محمد  شارع 

50000 مراكش املغرب
نيازي   الحميد  عبد  الحيد 
عنوانه ا( 232 شارع محمد محل رقم 

8 جليز  50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 2570ت.
9Iت5

املركز املراك�ضي لإلرشاد

2E INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

املركز املراك�ضي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

2E INVEST شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
الححن الثاني و شارع موريتانيا رقم 

55  - 50000 مراكش املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
تت79تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  شتناف   27 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

لدور  التجاري  االستغالل   -

الضيافة 

- كراء الفنادق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29093ت.

520I

AMIATIS CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

إنشاء فرع مابع للشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرااط ٬عين 

الحبع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

IMPRIMERIE MODERNE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 شارع 

موالي إسماعيل، الصخور الحوداء 

- 20000 الدارالبيضاء  املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35539

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6ت يوليوز 9ت20 مقرر إنشاء 

التحمية  محت  للشركة   مابع  فرع  

IMPRIMERIE MODERNE و الكائن 

حجاج،  سيدي  جماعة  بالعنوان 

 20000  - مديونة  إقليم  واد حصار، 

من  املحيف  و  املغرب  الدارالبيضاء  

طرف الحيد ة( اماف نبيل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79982.

Iت52

centre d’affaires sicilia

شركة فارما�ضي بطاش الحمد

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

شركة فارما�ضي بطاش الحمد 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59ت 

مجزئة ملياء اسفي اسفي 56000 

اسفي املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

2203ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف  2ت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

فارما�ضي  شركة  الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ  الحمد   بطاش 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

ملياء  مجزئة  59ت  رقم  اإلجتماعي 

املغرب  اسفي   56000 اسفي  اسفي 

نتيجة ل : تغييف الشكل القانوني.

و حدد مقر التصفية ب رقم 59ت 

 56000 اسفي  اسفي  ملياء  مجزئة 

اسفي املغرب. 

و عين:

بطاش  عبدالعزيز   الحيد ة( 

البلدية  منازل   6 رقم  عنوانه ا(  و 

اسفي   56000 اسفي  مبارك  سيدي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2527.

522I
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ALLIANCE COMPTABLE

S&S INVESTISSEMENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE
 RUE GEORGE SANS ETG 03
 1 N 2 VALFLEURRI ، 20300،

CASABLANCA MAROC
S&S INVESTISSEMENT شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
جور ساند الطابق االول الرقم 2 

فال فلوري - 20300 الدار ااالبيضاء  
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
927ت56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 ماي  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 S&S  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVESTISSEMENT
التجارة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تحدير و موريد الحيارات و الدراجات 

النارية.
03 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 2 الرقم  االول  الطابق  ساند  جور 
فال فلوري - 20300 الدار ااالبيضاء  

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
س!س  الشركة 
هىفثحفهححثكثىف :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 S&S الشركة 
INVESTISSEMENT عنوانه ا( واكام 

الحنغال 2500ت واكام  الحنغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  سهيل  الحيد  االد 
 50000 مراكش  لحرش  دار  مسجد 

مراكش املغرب
عنوانه ا(  نيونغ  مور  الحيد 

الحنغال 2500ت واكام الحنغال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2020 محت رقم 0393ت.

523I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SARA CONSTRUCTION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
SARA CONSTRUCTION شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

بواكر زنياف شارع ولي العهد اقامة 
ملعب الخيل شقة 8  - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8555ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   07 في  املؤرخ 
شركة   SARA CONSTRUCTION
مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
زنياف  بواكر  زاوية  اإلجتماعي  مقرها 
الخيل  ملعب  اقامة  العهد  ولي  شارع 
شقة 8  - 30000 فاس املغرب نتيجة 

الملنافحة.

و عين:

النعيم  عبد  الرازدي   الحيد ة( 
شارع  زنياف  بواكر  زاوية  عنوانه ا(  و 

شقة  الخيل  ملعب  اقامة  العهد  ولي 

8  30000 فاس املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

زاوية  وفي  ت202  شتناف   07 بتاريخ 

اقامة  العهد  ولي  شارع  زنياف  بواكر 

ملعب الخيل شقة 8  - 30000 فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5063/2.

525I

garrigues maroc, sarlau

 IBERDROLA
RENOUVELABLES MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 Iberdrola Renouvelables Maroc

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 شارع 

ابن سينا الطابق 2 الشقة 6 أكدال 

الرااط - 0000ت الرااط املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55797ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Iberdrola Renouvelables Maroc

منمية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقات املحتدامة.

عنوان املقر االجتماعي : 79 شارع 

أكدال   6 الشقة   2 الطابق  ابن سينا 

الرااط - 0000ت الرااط املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

 Iberdrola Renovables الشركة 

00ت  : .Internacional S.A.U حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Iberdrola Renovables الشركة 

عنوانه ا(   .Internacional S.A.U

مدريد   Plaza Euskadi n°5 58009

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 Valerio Faccenda الحيد 

 Piazzalle dell’industria عنوانه ا( 

55تn°50 00 روما ايطاليا

 César Calvo Hernáez الحيد 

 Calle Tomas Redondo عنوانه ا( 

28033 ت°n مدريد اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم -.

525I

TY CONSULTING

H5 HOTEL MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 H5 HOTEL MANAGEMENT

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتماعي: فندق 
هيلتون ساحة املغرب العربي س 
ن مدار محطة القطار، طنجة - - 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.78955

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
رغم  الشركة  نشاط  إستمرارية   -

الخحائر املسجلة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
لم يتم إجراء أي تعديل على محتوى 

النظام األسا�ضي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257827.

526I

TY CONSULTING

 SPACIA PROPERTY
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA PROPERTY
MANAGEMENT »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 
سيتي مول، ساحة املغرب العربي 

س ن مدار محطة القطار طنجة - - 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78957
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

رغم  الشركة  نشاط  إستمرارية   -

الخحائر املسجلة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
- لم يتم إجراء أي تعديل على محتوى 

النظام األسا�ضي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257828.
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TY CONSULTING

SPACIA NUEVOS HOTELES
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA NUEVOS HOTELES

»شركة  املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة، 

فندق هيلتون غاردن إين، ساحة 

املغرب العربي س ن مدار محطة 

القطار، طنجة - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

55ت57.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

رغم  الشركة  نشاط  إستمرارية   -

الخحائر املسجلة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
- لم يتم إجراء أي تعديل على محتوى 

النظام األسا�ضي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257826.

528I

ديوان االستاذ بناصر الصغيف

 DMSAD
COMMUNICATION

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

ديوان االستاذ بناصر الصغيف
ت6،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 
منة هللا II مكتب رقم ت القنيطرة، 

5000ت، القنيطرة املغرب
 DMSAD COMMUNICATION
شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي 

ميموزة، رقم ت57، شارع محمد 
الخامس، مكتب  رقم 5، ما بين 

الطابقين، العمارة A( القنيطرة. - 
5000ت القنيطرة. املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62927

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DMSAD COMMUNICATION
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.D’APPELS TÉLÉPHONIQUES
حي    : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد  شارع  ت57،  رقم  ميموزة، 
بين  ما   ،5 رقم  مكتب   الخامس، 
 - القنيطرة.   )A العمارة الطابقين، 

5000ت القنيطرة. املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:
الحيد محمد سدني :  600 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : بوعحرية  دعاء  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  سدني  محمد  الحيد 
 62 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 
شقة 5 م ج  50000 مكناس اململكة 

املغراية.
الحيدة دعاء بوعحرية عنوانه ا( 
دارنا  اليانس  مجزئة  ت67ت  الرقم 
مهدية   ب  مرحلة  االول  الشطر 

5000ت القنيطرة اململكة املغراية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  سدني  محمد  الحيد 
 62 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 
شقة 5 م ج  50000 مكناس اململكة 

املغراية
الحيدة دعاء بوعحرية عنوانه ا( 
دارنا  اليانس  مجزئة  ت67ت  الرقم 
مهدية   ب  مرحلة  االول  الشطر 

5000ت القنيطرة اململكة املغراية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم -.
529I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BELHAJ-EVENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

BELHAJ-EVENT شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أفزار - 

32000 الححيمة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت355

2ت  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELHAJ-EVENT
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت
التجارة بجميع أنواعها.

عنوان املقر االجتماعي : حي أفزار 
- 32000 الححيمة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : أحمد  بلحاج  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  أحمد  بلحاج  الحيد 
 32000 ازمورن  تحاسنت  دوار 

الححيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  أحمد  بلحاج  الحيد 
 32000 ازمورن  تحاسنت  دوار 

الححيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالححيمة  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم -.
530I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE F2S PROMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ت

FES ، 30000، FES MAROC
 STE F2S PROMO

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
6ت مكتب 32، الطابق 5 زنقة 

عبدالعزيز التعلبي شارع عالل بن 
عبدهللا م.ج فاس - 30000 فاس 

اململكة املغراية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37595

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  »000.000.ت 
»600.000.ت  إلى  درهم«   600.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املحتحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت507.

Iت53

fiduciaire abrouki khadija

CENTRASUD SERVICES

إعالن متعدد القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CENTRASUD SERVICES »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: سيدي 
عباد 2 رقم 2 مراكش - 50000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.72003

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  فافاير  2ت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 
من  الشركة  اسم  تغييف  مايلي: 
 ZAD الى   CENTRASUD SERVICES

.AMINE

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغييف نشاط الشركة الى سناك 

و متجر الحلويات 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

و  سناك  هو  الشركة  نشاط  مايلي: 

متجر الحلويات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29595ت.

532I

ائتمانية لرفيد

LARA EXRESS-KEEB M3AK

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

ائتمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:5ت 

، 92000، العرائش املغرب

  LARA EXRESS-KEEB M3AK

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الوفاء رقم: 650ت - 92000 

العرائش املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5695

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

عبدالوااحدين نوفل كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 3ت2ت.

533I

ANAMAR FIDUCIAIRE

سفيف اموال

SAFIR IMMEUBLE  

شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

 SAFIR IMMEUBLE  سفيف اموال

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي داور مقبي 

اكنيون - 55800 منغيف املغر.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

تت98.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  8ت أكتوار  املؤرخ في 

شركة ذات املحؤولية املحدودة سفيف 

مبلغ    SAFIR IMMEUBLE اموال  

وعنوان  درهم   90.000 رأسمالها 

اكنيون  مقبي  داور  اإلجتماعي  مقرها 

- 55800 منغيف املغر نتيجة ل : عدم 

محقيق االهداف.

و حدد مقر التصفية ب دوار مقبي 

اكنيون - 55800 منغيف املغرب. 

و عين:

الحيد ة( محند  سفيف و عنوانه ا( 

دوار مقبي منغيف 55800 منغيف املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت585/202ت.

535I
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Bureau de La competences consultation

STE L.L.H CITY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب

STE L.L.H CITY شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
مدينة الوفاق رقم : ج 738ت العيون 

70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L.L.H CITY

مقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والوساطة  البناء  مجال  في  الخدمات 

االيراد  و  والتوزيع  والتجارة 

والتصدير....

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مدينة الوفاق رقم : ج 738ت العيون 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : لعرو�ضي  الحيد لححن 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد لححن لعرو�ضي عنوانه ا( 
زنقة  نيفرة رقم 02 حي  ط الرملة 

ت  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد لححن لعرو�ضي عنوانه ا( 
زنقة  نيفرة رقم 02 حي  ط الرملة 

ت  70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3569/202.

535I

O CAPITAL GROUP

 CASABLANCA JEEMEO
CARS

شركة املحاهمة
حل شركة

CASABLANCA JEEMEO CARS

شركة محاهمة« في طور التصفية« 
راسمالها 45.000.000,00 درهم

املقر االجتماعي: الدار البيضاء، 5 

شارع عبد الطيف بن قدور، الطابق 

الرابع 

السجل التجاري 20887ت – 

التعريف الجبائي579ت05ت0

حل الشركة

و  العادي  العام  الجمع  بمقت�ضى 

9ت20  يونيو   28 بتاريخ  اإلستثنائي 

                                                            Casablanca Jeemeo Cars لشركة

التصفية«  طور  »في  شركة 

 45.000.000،00 برأسمال   

شارع   5 االجتماعي:   مقرها  درهم 

عبداللطيف بن قدورـ  الدار البيضاء، 

قرر املحاهمون:  

ـ التصفية املحبقة للشركة بتاريخ 

28 يونيو 9ت20
ـ إنهاء مهام رئيس املجلس االداري 

التام  االبراء  منحه  مع  للشركة 

والنهائي من  دمته.

ـ إنهاء مهام أعضاء مجلس االدارة 
من  والنهائي  التام  االبراء  منحهم  مع 

 دمتهم
منحه  مع  العام  املدير  مهام  إنهاء 
االبراء التام والنهائي من  دمته إنهاء 
منحه  مع  الححابات   مراقب  مهام 

البراء التام والنهائي من  دمته
الحيد  الشركة،  مصفي  تعيين 
جنحية  من  يمو،  الرزاق  عبد 
مغراية، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

 ,A 209587
مجزئة   البيضاء،  بالدار  الحاكن 
مهدية  زنقة 2, الطابق األول، شقة 2 

، عين شق
 5 - محديد عنوان مقر التصفية: 
شارع عبداللطيف بن قدور، الطابق 

الرابع ـ الدار البيضاء، 
والتصريس  القانوني  اإليداع  مم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التعديلي 
أكتوارت202   29 بتاريخ  البيضاء 

محت رقم  798257
536I

WAY CONSEIL

AEROPORTO CAFE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AEROPORTO CAFE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة  
الزرقطوني بلوك غرناطة عمارة 

ك.رقم ت532/53 مراكش  - 60ت50 
مراكش  املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80087

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( ا براهيم  اوزالن 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  الحيد  ة( نعيمة 

املا�ضي بتاريخ 07 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2958ت.

537I

WAY CONSEIL

AEROPORTO  CAFE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AEROPORTO  CAFE »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

الزرقطوني بلوك غرناطة عمارة 

ك.رقم ت532/53 مراكش - 60ت50 

مراكش املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.80087

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ومبعا  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 

تعيين  مقرر  الحالي  املحيف  الستقالة 

املمثل ين( القانوني ين(: 

- الحعيد  املا�ضي

 AEROPORTO CAFE  -

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

اقامة  ب:  اإلجتماعي  مقرها  الكائن 

عمارة  غرناطة  بلوك  الزرقطوني 

60ت50  مراكش  532/ت53  ك.رقم 

مراكش املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 80087

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2958ت.

538I
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FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

FATIFISH FOOD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة مانحيفت عمارة 8ت شقة 2ت 

اكدال ، 0090ت، الرااط املغرب

FATIFISH FOOD شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت.8.9 

الحي الصناعي ابي رقراق  اليوسفية 

90ت0ت الرااط املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

32073ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

املرحوم  الحيد  ة( ححن  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  000.ت 

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

شتناف  5ت  بتاريخ  محمد  املرحوم 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 58ت9تت.

539I

AUTO ECOLE AL ABTAL

AUTO ECOLE AL ABTAL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مأسيس شركة

 Sté » AUTO ECOLE AL ABTAL «

  SARL

في   مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مأسيس  مم  بالرااط  ت0/202ت/05  

شركة ذات املحؤولية املحدودة والتي 

محمل الخصائص التالية:

- التحمية : » اوطو اكول االبطال« 

 Sté »AUTO ECOLE AL ش.م.م   

. ABTAL« SARL

تعليم   : االجتماعي  الهدف   -

الحياقة
00.000ت    : الشركة  رأسمال   -

درهم.

- مقحم كالتالي:

الحيد نورني لححن : 500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500  : الححين  نورني  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

99 سنة ابتداء من ماريخ   : - املدة 

السجل التجاري.

شارع  7ت،   : االجتماعي  املقر   -

اٲلبطال شقة 6 ،أكدال - الرااط.

- التحييف: تحيف الشركة من طرف 

الححين  و  نورني  لححن  الحيدان 

نورني
- السجل التجاري : رقم ت5575ت 

/ الرااط. 

اإليداع  مم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

محت  ت202/تت/08  بتاريخ  بالرااط  
  . رقم0237ت

550I

 مكتب الححاب الحر

TIFIRI GLAMOR DE BEAUTE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مكتب الححاب الحر
رقم 7 قيحارية املرني�ضي رقم 5 شارع 

رلة مريم  فاس، 30000، فاس 

املغرب

 TIFIRI GLAMOR DE BEAUTE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 5AV EL  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MEARAJ LOT AMAL RESIDENCE

 NOUR RTE DE SEFROU FES -

30070 FES MAROC

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   08

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 TIFIRI : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.GLAMOR DE BEAUTE

 COIFFURE : غرض الشركة بإيجاز

 ET BEAUTÉ - MARCHAND DE

 PRODUITS DE COSMÉTIQUE

 EN DÉTAIL -MARCHAND

 OU INTERMÉDIAIRE

 EFFECTUANT IMPORTATION

.ET EXPORTATION

 5AV EL  : عنوان املقر االجتماعي

 MEARAJ LOT AMAL RESIDENCE

 NOUR RTE DE SEFROU FES -

.30070 FES MAROC

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : التفيفي  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  التفيفي  هشام  الحيد 

الطيب   والد  سفلى  الطيب  والد 

30070 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  التفيفي  هشام  الحيد 

الطيب   والد  سفلى  الطيب  والد 

30070 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم تت59.

Iت55

RAIS AUDIT&CONSEIL

BENY ARCHITECTS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BENY ARCHITECTS
شركة  ذ ا ت  املحؤ و لية املحد ودة  
ذ ات  الشريك  الوحيد  رأ سما لها  

0.000ت   د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا ء 
–75 شارع تت يناير- الطابق ت - رقم 

69ت 
مأ سيس  شر كة  ذ ا ت  املحؤ و لية  
املحد و دة  ذ ا ت الشر يك الو حيـــد

بمقت�ضى  عقد عر في منجز  ت( 
تهـييـئ   ثم   ت202  نوفماف   2 يخ   ر  بتا 
ا ت   ذ  لشركة   �ضي   األ سا  نون  القا 
املحؤ و لية  املحد و دة  ذ ا ت  الشر 

يك  الو حيــد  مميز ا تها   كالتا لي  :
BENY ARCHITECTS :  التحمية

الر أ سما ل  اإل جتما عي : 0.000ت  
00ت حصة  من  الى   د ر هم مقحم  

فــئــة  00ت  د رهم للحصة.
الشر يــك :  الحيد ة مريم بنيحيى، 
كوناسيي  زنقة   ،56  : ب  طنة  القا 
مجزئة أمشيشية عين الذئاب -  الدار 
البيضاء  ، الحا ملة   لبطا قة  التعر 

BE835000  يف الو طنية  رقم
 املقر اال جتما عي : الد ا ر البيضاء
 - 75 شارع تت يناير- الطابق -ت رقم 

69ت.
الهد ف :  ممارسة مهنة الهندسة 

املعمارية
من   بتداء   إ  سنة      99  : ة  املـــــد 
السجل   في  النهائي   مأسيحها   ماريخ  

التجا ر ي.
: الحيدة مريم بنيحيى ،  التحييف  
محيفة و شر يكة  و حيدة   للشر كة  

ملد ة  غيف محد و د ة.
ثم  اإل يد ا ع  القا نو ني  لد   )2
ى املـحـكـمة  الــتجـا رية  بالدارالـبـيـضا 
مــحت  نوقمافت202    5ت  ريــخ   بتا  ء، 

عـدد  ت80037.
مقتطف  من  أ جل  اال شها ر

552I
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LABRASS MULTISERVICES SARL

STE MED CENTROX SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم ت2 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
STE MED CENTROX SARL شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد رقم ت5 دار ملتقى الشباب 
العيون  - 70000 العيون  املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38827
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MED CENTROX SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والجراحية  الطبية  االجهزة  وموزيع 
املعدات  -استيفاد  والبيولوجية 

الطبية ومصديرها.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
الشباب  ملتقى  دار  ت5  رقم  رشيد 

العيون  - 70000 العيون  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
عبد  ايت  الغفور  عبد  الحيد 
00ت  بقيمة  حصة   280   : املالك  

درهم للحصة.
الحيد رضوان حاجي :  250 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 250   : موجود  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
250 حصة    : الحيد محمد وعلي 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  ايت  الغفور  عبد  الحيد 
املالك  عنوانه ا( دوار منغيل افالندرا 

زاكورة  57900 زاكورة  املغرب.
عنوانه ا(  حاجي  رضوان  الحيد 
ورزازات  الوحدة  حي  008ت  رقم 

55000 ورزازات املغرب.
عنوانه ا(  موجود  هشام  الحيد 
ورزازات   338 رقم  مكرر   2 شمس 

55000 ورزازات  املغرب.
الحيد محمد وعلي عنوانه ا( حي 
ورزازات    63 رقم  د  بلوك  املقاومة 

55000 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عبد  ايت  الغفور  عبد  الحيد 
املالك  عنوانه ا( دوار منغيل افالندرا 

زاكورة  57900 زاكورة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3555.
553I

موثقة

كافكا
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

موثقة
36 ممر الثازي - درج أوه - الطابق 
األول ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
كافكا شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املعاريف 
- 277 شارع بيف نزران املعاريف - 

277 شارع بيف نزران 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
6559ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمين  سميف  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة   270 ديوري 

الحيد  ة(  لفائدة   720 حصة  أصل 
زينب برادة بتاريخ 22 شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799266.
555I

ripartners sarl

 STE EL GUAREH SERVICE
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 7ت BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 0ت QU PLATEAU SAFI
 LOT 7ت BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 STE EL GUAREH SERVICE SARL
AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

الححن الثاني , حي الحوينية رقم 
9 - 56000 اسفي املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
555تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  فافاير   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.GUAREH SERVICE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -مقهى

-مخازة
-مطعم بثمن ثابت

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 9 رقم  الحوينية  , حي  الثاني  الححن 

- 56000 اسفي املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الكارح   مححين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكارح  عنوانه ا(  الحيد مححين 

55 بلوك ت0 حي كاوكي 56000 اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 55 عنوانه ا(  الكارح  وليد  الحيد 

اسفي   56000 كاوكي  حي  ت0  بلوك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - محت رقم 

.-

555I

CABINET BADREDDINE

NOUR CHAM FOODS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تحمية مجارية أو شعار 

CABINET BADREDDINE

279 أ محيفة ت اقامة هني الشقة 

رقم ت ، 0، مراكش املغرب

NOUR CHAM FOODS »شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: محل رقم 

05 و 05 الطابق الحفلي عمارة 06 

ما بين شارع عبد الكريم الخطابي 

و عالل الفا�ضي  - 50000 مراكش 

املغرب.

»إضافة تحمية مجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ت952.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مقرر  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 

إضافة شعار مجاري للشركة وهو:
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KABSA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2955ت.

556I

BMA PARTNERS

RPA MAGHREB SERVICES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تغييف تحمية الشركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RPA MAGHREB SERVICES شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 83 مجزئة 

جوهرة الجديدة - 25050 الجديدة 

املغرب.

تغييف تحمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7957

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  شتناف   06 في  املؤرخ 

 RPA« من  الشركة  تحمية  تغييف 

إلى   »MAGHREB SERVICES

.»HASLER MAGHREB«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت2  بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 27057.

557I

SOLUCIA EXPERTISE

C.B.S FAST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

C.B.S FAST شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم تت 
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 20330 الدار 
البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
977ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 C.B.S  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAST
الوساطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املناسبات  و  منظيم األحداث  املالية، 

و التواصل.
عنوان املقر االجتماعي : الرقم تت 
املعاريف،   5 الطابق  بالل  زنقة عزيز 
الدار البيضاء - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ميلود بوححوس :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد ميلود بوححوس عنوانه ا( 
احداف  الرماحة   5 زنقة  89ت  رقم 

ازرو 00ت53 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد ميلود بوححوس عنوانه ا( 
احداف  الرماحة   5 زنقة  89ت  رقم 

ازرو 00ت53 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799790.
558I

FIDUCOMPTA

KM LAND SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 3ت  شارع الحرية مكتب 0ت 
املدينة الجديدة   اسفي ، 56000، 

اسفي املغرب
KM LAND SARL AU شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
6تزنقة الورود حي الحالم اسفي 
الرقم 6تزنقة الورود حي الحالم 

اسفي 56000 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
93تتت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف  تت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 KM LAND SARL الوحيد  الشريك 
درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ    AU
الرقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
اسفي  الحالم  حي  الورود  6تزنقة 
الحالم  حي  الورود  6تزنقة  الرقم 
اسفي 56000 اسفي املغرب نتيجة ل 

: ازمة اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب بقعة 05ت 
مجزئة املايا حي سيدي عبد الكريم  - 

56000 اسفي املغرب. 
و عين:

و  كحيل  محمد   الحيد ة( 
عي�ضى  �ضي  دار  زنقة  3ت2  عنوانه ا( 
اسفي   56000 فرنحا  حي   2 الشعبة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2538.

559I

FINANCE

PNEUMATIQUE ECHARKI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FINANCE
 N° 209ت LMHAMID 9

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PNEUMATIQUE ECHARKI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

املزوضية جماعة املزوضية شيشاوة 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
959ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE ECHARKI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PNEUMATIQUE (marchand de)

-EN DEMI GROS
 ELECTRICIEN OU

-ELECTROMECANICIEN
-NEGOCIANT

 MARCHAND DE PIECES  DE
.-RECHANGE EN DETAI

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شيشاوة  املزوضية  جماعة  املزوضية 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
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الدروش  الصمد  عبد  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدروش  الصمد  عبد  الحيد 

املزوضية  جماعة  دوار   عنوانه ا(  

مراكش   50000 مراكش  شيشاوة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الدروش  الصمد  عبد  الحيد 

املزوضية  جماعة  دوار   عنوانه ا(  

مراكش   50000 مراكش  شيشاوة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

محت   - بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 
رقم ت558/202.

550I

FINAUDIT

O PRET
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

O PRET  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي معاريف، 
زنقة الفوارات الطابق االول الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

363ت53.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

برادة   عمر   الحيد  ة(  مفويت 

00ت حصة اجتماعية من أصل 00ت 

حصة لفائدة  الحيد  ة( غالي   برادة  

بتاريخ 22 شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800508.

Iت55

BMA PARTNERS

NK ESPACES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NK ESPACES شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327309

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 

 NK املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ    ESPACES

 265 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : مصفية محبقة.

و حدد مقر التصفية ب 265 شارع 
الدار   92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  الشامي  نوال    الحيد ة( 

فيال   2 زنقة  املنتزه  مجزئة  عنوانه ا( 

البيضاء  الدار  الدئاب  عين   59

املغرب  البيضاء  الدار  80ت20 

كمصفي  ة( للشركة.

الحيد ة( كنزة  وزاني و عنوانه ا( 
إقامة   8 شقة   النافورة  زنقة   9

الدار   20300 راسين  حي  الزيتونة 

البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
 265  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 2تت800.

552I

SOLUCIA EXPERTISE

BAYLA GLOBAL SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 BAYLA GLOBAL SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم تت 
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 20330 الدار 
البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
975ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 BAYLA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.GLOBAL SERVICES
تحويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات النظافة الصحية.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم تت 

املعاريف،   5 الطابق  بالل  زنقة عزيز 

الدار البيضاء - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت حصة    : الحيد عامر بيال 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

درب  عنوانه ا(  بيال  عامر  الحيد 

الدار  ج  ق  5ت  رقم   25 زنقة  الدوام 

البيضاء  الدار   20550 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

درب  عنوانه ا(  بيال  عامر  الحيد 

الدار  ج  ق  5ت  رقم   25 زنقة  الدوام 

البيضاء  الدار   20550 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799807.

553I

beta conseil

SIMARCO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

beta conseil

59BD LALLA YACOUT N° 58ت 

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

SIMARCO  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  336 شارع 

بوردو الطابق الثالت الشقة رقم 0ت   

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.277965



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23508

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  6ت20  دجناف   20 في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( لهالل 

سناء كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فافاير 7ت20 محت رقم 00626555.

555I

CABINET COMPTABLE SAKHI

أرتبالسط
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GHت

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

أرمبالسط شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  50ت زنقة 

رابعة العدوية الجيفوند - 20500 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39575

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  2ت20  شتناف   25 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  أرمبالسط  

اإلجتماعي   مقرها  وعنوان  درهم 

 - الجيفوند  العدوية  رابعة  زنقة  50ت 

20500 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مراكم الخحائر.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  90-92 رقم  ت  زنقة    2 لكريمات 

20560 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الطرحات  الكريم   عبد  الحيد ة( 

ت  زنقة    2 لكريمات  حي  عنوانه ا(  و 

رقم 90 20560 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  مبليغ  محل  و   املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و 
لكريمات 2  زنقة ت رقم 92-90 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80035.

555I

SOLUCIA EXPERTISE

STUDIO V14 ARCHITECTES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 STUDIO V5ت ARCHITECTES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
اإلمام األوزاعي، املعاريف املمدد، 
الدار البيضاء - 00ت20 الدار 

البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75ت522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO V5ت ARCHITECTES
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الهندسة املعمارية.

20 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

املمدد،  املعاريف  األوزاعي،  اإلمام 

الدار البيضاء - 00ت20 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

حصة  00ت    : رااي  عهد  الحيدة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

9 ب  الحيدة عهد رااي عنوانه ا( 
زنقة موفيق الحكيم ط 2 ش 3 زاوية 
البيضاء  الدار  محفوظ  نجيب  زنقة 

20250 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

9 ب  الحيدة عهد رااي عنوانه ا( 
زنقة موفيق الحكيم ط 2 ش 3 زاوية 
البيضاء  الدار  محفوظ  نجيب  زنقة 

20250 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800026.

556I

CABINET COMPTABLE SAKHI

MOVE AFRICA SERVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GHت

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

 MOVE AFRICA SERVICE 

  شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحداوية 

3 زنقة 33 رقم 29 عين الشق - 

20560 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535ت30.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  ماي  3ت  في  املؤرخ 

شركة     MOVE AFRICA SERVICE

مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

زنقة   3 الحداوية  اإلجتماعي  مقرها 

33 رقم 29 عين الشق - 20560 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة لعدم التمكن 

من متابعة مزاولة غرض الشركة.

و عين:

و  وهام  نورالدين   الحيد ة( 
رقم   33 زنقة   3 الحداوية  عنوانه ا( 

29 عين الشق 20560 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 30 شتناف ت202 وفي الحداوية 
 - الشق  عين   29 رقم   33 زنقة   3

20560 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800038.

557I

FINCOSA MARRAKECH

ABLAZ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 80ت بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 

املغرب

ABLAZ شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس اقامة جكار شقة 

رقم 33 جليز - 50000 مراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت2025ت



23509 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABLAZ
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 
محمد الخامس اقامة جكار شقة رقم 

33 جليز - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
00ت    : منصف  الزمراني  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد الزمراني منصف عنوانه ا( 
اقامة عرصة ماركة بلوك 5ت شقة 5  

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد الزمراني منصف عنوانه ا( 
اقامة عرصة ماركة بلوك 5ت شقة 5  

50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29505ت.
558I

SOLUCIA EXPERTISE

 TIDE AFRICA
CONSULTANCY

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

 TIDE AFRICA CONSULTANCY

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ت زنقة 

البحتفي الطابق الرابع حي جوثيف 

الدار البيضاء - 20060 الدار 

البيضاء املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.377529

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 29 شتناف ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»7ت زنقة البحتفي الطابق الرابع حي 

جوثيف الدار البيضاء - 20060 الدار 
يقع   60 »رقم  إلى  املغرب«  البيضاء 

الحادس  الطابق  باريس  5ت شارع  في 

الدار البيضاء - 20250 الدار البيضاء  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800326.

559I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE MEDE   ميد كين بنطاليب
KINE BENTALEB

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

 STE MEDE   ميد كين بنطاليب

KINE BENTALEB  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حارة 

املرابطين  تغزوت 55800 منغيف 

املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.655

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  26 أكتوار  املؤرخ في 

ميد  املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

 STE MEDE KINE بنطاليب    كين 

BENTALEB   مبلغ رأسمالها 30.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 55800 تغزوت  املرابطين   حارة 

منغيف املغرب نتيجة ل : عدم محقيق 

الهدف.

حارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

منغيف   55800 تغزوت  املرابطين  

املغرب. 

و عين:

و  بنطالب  اسماعيل   الحيد ة( 

 55800 املرابطين  حارة  عنوانه ا( 

منغيف املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت582/202ت.

560I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

SOLID--LINK
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 مجزئة جنة 

الزيتون ت بنحودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

SOLID--LINK شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

5 مكتب ت3 اقامة رقم ت2 مكامب 

بالص  شارع عبد الكريم الخطابي م 

ج فاس - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ت702

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLID--LINK

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امصاالت.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكامب  ت2  رقم  اقامة  ت3  مكتب   5

بالص  شارع عبد الكريم الخطابي م 

ج فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد زكرياء ساهلي :  620 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 380   : الهاياللي  الحيد عبد الاله 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ساهلي  زكرياء  الحيد 

فاس  فاس  واد  حي  ت5  رقم  تت  زنقة 

30000 فاس املغرب.

الهاياللي  الاله  عبد  الحيد 

عنوانه ا( 53 زنقة 06 واد فاس فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  ساهلي  زكرياء  الحيد 

فاس  فاس  واد  حي  ت5  رقم  تت  زنقة 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5050.

Iت56
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 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE ET SOINS

AUTHENTIQUE

 CENTRE ABEILLE
 ESTHETIQUE ET SOINS

AUTHENTIQUE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE
ET SOINS AUTHENTIQUE
 Boulevard Zerktouni, 56

 au 2éme étage, appt
 N6- Casablanca ، 20230،

casablanca MAROC
 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE

  ET SOINS AUTHENTIQUE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
الزرقطوني ، الطابق الثاني ، شقة 
رقم 6 ، الدار البيضاء - 20230 

الدار البيضاء املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.595703

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصادق  مينة   الحيد  ة(  مفويت 
590 حصة اجتماعية من أصل 00ت 
حصة لفائدة  الحيد  ة( عبد العزي 

امرك بتاريخ 27 أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 7ت8002.
562I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

  RICKENMANN
CONSULTING  MAROC

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
 Rickenmann  Consulting  Maroc

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي با لم سيد 

شقة 50آ زاوية زنقة موالي الححن 

و اإلمام شافعي إفرانج  - 50020 

مراكش املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

065ت5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 30 غشت ت202 مم  محويل  

املقر االجتماعي الحالي للشركة من »با 

زنقة موالي  زاوية  50آ  لم سيد شقة 

 - إفرانج   شافعي  اإلمام  و  الححن 

50020 مراكش املغرب » إلى »املحيفة 

مراكش    50220  - 39ت  رقم  بقعة  

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

08 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 88365ت.

563I

ripartners sarl

STE SANA SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 7ت BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 0ت QU PLATEAU SAFI

 LOT 7ت BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

STE SANA SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

رقم 2235 حي املحمدي قطاع ت  - 

56000 اسفي املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

0857ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم   2020 أكتوار   08

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANA SARL

غرض الشركة بإيجاز : حمام.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - ت   قطاع  املحمدي  حي   2235 رقم 

56000 اسفي املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : الحيد عبد العزيز صنيبي 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد سميف صنيبي :  250 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة نادية صنيبي :  250 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

صنيبي  العزيز  عبد  الحيد 

مارس   2 شارع  املحيفة  حي  عنوانه ا( 

53ت20  الشق   عين  تت3ت  رقم 

الدارايضاء املغرب.

عنوانه ا(  صنيبي  سميف  الحيد 

ايطاليا 56ت0ت ايطاليا ايطاليا.

عنوانه ا(  صنيبي  نادية  الحيدة 

ايطاليا 56ت0ت ايطاليا ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

صنيبي  العزيز  عبد  الحيدة 

مارس   2 شارع  املحيفة  حي  عنوانه ا( 

53ت20  الشق   عين  تت3ت  رقم 

الدارايضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - محت رقم.

464I

STE DAY FINANCE

STE TISSIR TRAVAUX SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 3ت الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 

الفقيه بن صالح املغرب

 STE TISSIR TRAVAUX SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 32 
زنقة النجارين الفقيه بن صالح - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2757

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  9ت20  شتناف  تت  في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املحؤولية املحدودة 

مبلغ    TISSIR TRAVAUX SARL
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

زنقة   32 الرقم  اإلجتماعي  مقرها 

 23200  - النجارين الفقيه بن صالح 

 : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن  الفقيه 

أزمة القطاع.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
32 زنقة النجارين الفقيه بن صالح - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب. 

و عين:

و  كرمس  الححن   الحيد ة( 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه ا( 
صالح  بن  الفقيه   23200 ت8  رقم 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  محت   2020 نوناف   05 بتاريخ 

ت320/202.

565I
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SOS URGENCE A DOMICILE

 SOS URGENCE A
DOMICILE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

SOS URGENCE A DOMICILE
65 حي عبد هللا املديوني,الطابق 

األول شقة 2 الدارالبيضاء ، 
20200، الدار البيضاء املغرب

 SOS URGENCE A DOMICILE
شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 حي 
عبد هللا املديوني,الطابق األول 

شقة 2 الدارالبيضاء - 20200 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.593375
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  ت2 غشت  في  املؤرخ 
 SOS شركة ذات املحؤولية املحدودة
مبلغ    URGENCE A DOMICILE
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
هللا  عبد  حي   65 اإلجتماعي  مقرها 
 2 شقة  األول  املديوني,الطابق 
الدارالبيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : نشاط راكد.
حي   65 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األول  املديوني,الطابق  هللا  عبد 
  20200  - الدارالبيضاء   2 شقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

شادي زكرياء     الحيد ة( 
م  الخيف  مفتاح  إقامة  عنوانه ا(  و   
احمد  اوالد  5ت  شقة  7ت  عمارة  س 
الدار   20200 النواصر  بوعزة  دار  ت 
البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  مبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 67ت796.
566I

SOS URGENCE A DOMICILE

PROJEXIOM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PROJEXIOM
0ت شارع الحرية الطابق 3 شقة 
5 الدار البيضاء ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب
PROJEXIOM شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393053

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  05 أكتوار  املؤرخ في 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد PROJEXIOM  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
الحرية  شارع  0ت  اإلجتماعي  مقرها 
 - البيضاء  الدار   5 شقة   3 الطابق 
20200 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : نشاط راكد.
0ت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  املتقي  زكرياء   الحيد ة( 
 3 ط  باشكو  مجزئة  ت8ت,  عنوانه ا( 
الدار   20200 البيضاء  الدار  2ت  ش 
البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت2  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 797223.

567I

إئتمانية فيدماس

MAMFI SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

إئتمانية فيدماس

60ت شارع مرس الحلطان 

الداالبيضاء ، 20ت20، 

الدارالبيضاء املغرب

MAMFI SARL AU شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 ، شارع 

ححن الصغيف s/p املحل رقم 72 

قيحارية االزهر الدار البيضاء املغرب  

- 20650  الدار البيضاء  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

685ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMFI SARL AU

احتجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ) الحصص  و  األسهم  املشاركة   

دا ل الشركة او الشركات

في  املشاركات  حصريا  ادارة 

الشركات التابعة 

الشركات  دا ل  املشاركات  ادارة 

التابعة.

عنوان املقر االجتماعي : 97 ، شارع 

 72 رقم  املحل   s/p الصغيف  ححن 

قيحارية االزهر الدار البيضاء املغرب  

- 20650  الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الكتاني  الغالي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الكتاني  الغالي  الحيد 

انفا   الوليد  بن  شارع  الد   ،  27

20350 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الكتاني  الغالي  الحيد 

انفا   الوليد  بن  شارع  الد   ،  27

20350 الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799500.

568I

إئتمانية فيدماس

GK SEPT INVEST SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

إئتمانية فيدماس

60ت شارع مرس الحلطان 

الداالبيضاء ، 20ت20، 

الدارالبيضاء املغرب

  GK SEPT INVEST SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 ، شارع 

ححن الصغيف RDC املحل رقم 72 

قيحارية االزهر الدار البيضاء املغرب  

- 20350 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

687ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 GK  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEPT INVEST SARL AU

احتجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ) الحصص  و  األسهم  املشاركة   

دا ل الشركة او الشركات

في  املشاركات  حصريا  ادارة 

الشركات التابعة 

الشركات  دا ل  املشاركات  ادارة 

التابعة.

عنوان املقر االجتماعي : 97 ، شارع 

 72 رقم  املحل   RDC الصغيف  ححن 

قيحارية االزهر الدار البيضاء املغرب  

- 20350 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الكتاني  الغالي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الكتاني  الغالي  الحيد 

27 ، شارع  الد بن الوليد انفا الدار 

البيضاء  الدار   20350 البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الكتاني  الغالي  الحيد 

27 ، شارع  الد بن الوليد انفا الدار 

البيضاء  الدار   20350 البيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799399.

569I

CABINET COMPTABLE SAKHI

مغرب آسيا نيكوس
 بالتصغيف ماغاسين

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع مابع لشركة مجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GHت

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،
CASABLANCA MAROC

مغرب آسيا نيكوس بالتصغيف 
ماغاسين »شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 98-95 
شارع ابن ماشفين مجزئة مازيال بقعة 

0ت عين الافجة - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إغالق فرع مابع لشركة مجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

05637ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر إغالق  ت202  ت3 ماي  في  املؤرخ 
مابع لشركة مغرب آسيا نيكوس  فرع 
بالتصغيف ماغاسين تحميته - والكائن 
محمد  أجودان  زنقة   56 في  عنوانه 
عين  ماشفين  ابن  شارع  الوكيلي 

الافجة - - الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800277.
570I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABES DE LA
MEDINA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS ARABES DE LA

MEDINA شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : موالي 
رشيد رقم ت63 شقة رقم ت الطابق 

الحفلي  - 73000 الدا لة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0633ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مقرر حل  ت202  شتناف   07 في  املؤرخ 

 LES JARDINS ARABES DE LA

محؤولية  ذات  شركة   MEDINA

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   300.000 رأسمالها 

رقم  رشيد  موالي  اإلجتماعي  مقرها 

الحفلي   الطابق  ت  رقم  شقة  ت63 

نتيجة  املغرب  الدا لة   73000  -

الالزمة الصحية.

و عين:

و  با ا  عبدالحق   الحيد ة( 

جناح  ت  املهندس  اقامة  عنوانه ا( 

جليز  الخطابي  عبدالكريم  شارع  د 

املغرب كمصفي  ة(  50000 مراكش 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

موالي  وفي  ت202  شتناف   07 بتاريخ 
الطابق  ت  رقم  ت63 شقة  رقم  رشيد 

الحفلي  - 73000 الدا لة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم ت202-ت77ت.

Iت57

gest consultants

A K R T
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

gest consultants

5ت زنقة القا�ضي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 00ت20، الدار 

البيضاء املغرب

A K R T شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 طابق ت - 
20006 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت52227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 A K R : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.T
بيع شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع املالبس.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
 - ت  طابق   3 شقة  سلطان  مرس 

20006 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد اكريم املهدي :  00ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  املهدي  اكريم  الحيد 
رقم   2 طابق  الحادس  محمد  شارع 

9ت5 20670 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  املهدي  اكريم  الحيد 
رقم   2 طابق  الحادس  محمد  شارع 

9ت5 20670 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 97ت800.

572I
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مكتب املحاسبة الصالحي

 L›ORIENTALE DES
SERVICES DIVERS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

 L’ORIENTALE DES SERVICES

DIVERS شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ت زنقة 
جمال الدين األفغاني الطابق األول 

الشقة رقم 3 - 60000 وجدة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 L’ORIENTALE DES SERVICES

.DIVERS

غرض الشركة بإيجاز : ت/أشغال 

النظافة.

وأشغال  املختلفة  2/األشغال 

البناء.

والحراسة  الحراسة   /3

االليكتفونية واملعلومامية.

مكيفات  ومركيب  وشراء  5/بيع 

الهواء.

5/ البيع والشراء بصفة عامة..
5ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
األول  الطابق  األفغاني  الدين  جمال 

الشقة رقم 3 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الطاهري  ححن  الحيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الطاهري عنوانه ا(  الحيد ححن 
60000 وجدة  الدين  7ت زنقة صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الطاهري عنوانه ا(  الحيد ححن 
60000 وجدة  الدين  7ت زنقة صالح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3885.
573I

BMA PARTNERS

 GROUPE SCOLAIRE LES
 PIONNIERS DU SAVOIR

PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE LES

 PIONNIERS DU SAVOIR PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق األول الدار البيضاء - 20000 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.582803

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   6.900.000«
 7.000.000« إلى  درهم«  »00.000ت 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 
املحتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 5تت800.

575I

BMA PARTNERS

 MAROC INDUSTRIE
AUTOMOBILE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
موسيع نشاط الشركة 

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 MAROC INDUSTRIE

AUTOMOBILE  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 86 
زنقة ابن رشيد الفهري الدار البيضاء 

- 20303 الدار البيضاء املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
765ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
هياكل  كهرااء  ميكانيك  إصالح 
التصدير  متحرك  معمل  املركبات 

واالستيفاد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800025.

575I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LILBDEL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 55 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LILBDEL شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

8ت، زنقة الشريف الرا�ضي ، الطابق 

3، شقة 5 فاس - 30000 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   06

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LILBDEL

-مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتحضيف لالمتحانات.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، الرا�ضي  الشريف  زنقة  8ت،  رقم 

 30000  - فاس   5 شقة   ،3 الطابق 

فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحيد  بليلط عبد هللا  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد  بليلط عبد هللا  عنوانه ا( 
زاغة   س  بلوك  مكرر  82ت  رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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الحيد  بليلط عبد هللا  عنوانه ا( 
رقم 82ت مكرر بلوك س زاغة 30000 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 9ت50.

576I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 POLYVALENTE SERVICE ET
NEGOCE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ت

FES ، 30000، FES MAROC

 POLYVALENTE SERVICE ET

NEGOCE شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

نبيلة عمارة 9، زنقة غحان كنفاني 

الشقة رقم 8، الطابق ت، فاس - 

30000 فاس اململكة املغراية.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62277

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 08 شتناف ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
غحان  زنقة   ،9 عمارة  نبيلة  »مجزئة 

ت،  الطابق   ،8 رقم  الشقة  كنفاني 

فاس - 30000 فاس اململكة املغراية« 

إلى »شارع الجيش امللكي زنقة برنزران 

 ،3 الطابق  الصفوة  مكامب  عمارة 

مكتب رقم تت، فاس - 30000 فاس  

اململكة املغراية«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 09ت5.

577I

BMA PARTNERS

RESTO PRO ANFA
مأسيس شركة املحاهمة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RESTO PRO ANFA »شركة 

املحاهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 0ت زنقة 

 ديجة بنت  ويلد درج ب الطابق 

الرابع شقة 25 الدار البيضاء -، 

20250 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن مأسيس » شركة 

املحاهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

9729ت5.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت   30

باملميزات  املحاهمة  لشركة  األسا�ضي 

التالية:

شكل الشركة : شركة املحاهمة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 RESTO : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.PRO ANFA

مقديم   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام؛

ومقديم  الطعام  مقديم  إدارة   -

املشورة.
راما   - املطاعم  أعمال  استغالل   -

أماكن  وتشغيل جميع  ومجهيز  إنشاء 

مقديم الطعام األ رى بجميع أنواعها.

املجهزة  ، املباني  جميع  مأجيف   - 

 أو غيف املجهزة ، أو إدارتها ، باملجان 

أو برامب

للمطعم التجارية   األصول 

 أو األلبان أو البار أو املقهى ؛

- االستحواذ على حصة في شركات 

 ، التأسيس  أو قيد  ، قائمة  وشركات 

 لها ؛
ً

ا أو مكمال
ً
يكون موضوعها مرمبط

- استيفاد ومصدير ؛

بجميع  القيام   ، أعم  وبشكل   -   

واملالية  واملنقولة  التجارية  العمليات 

الالزمة أو املفيدة ببحاطة لنموها أو 

مطورها.

0ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  ب  درج  بنت  ويلد   ديجة 
 - البيضاء  الدار   25 شقة  الرابع 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 600.000 الشركة  رأسمال  ويبلغ 

درهم،
مقحم كالتالي:

الحيدة صوفيا مزعلك التازي :  ت 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

حصة  ت    : هاجر  طبي  الحيدة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة جيهان جبالوي :  ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد عزيزشبين  :  999.ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

999.ت    : صلحي  عثمان  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

إيكور  انطوان  إيريك  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  999.ت    :

للحصة. 
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون   -

الرقابة: 
بصفته ا(  عزيزشبين   الحيد 
شارع   395 عنوانه ا(  متصرف 
الدار   6 ط  2ت  شقة   الزرقطوني 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
بصفته ا(  صلحي  عثمان  الحيد 
عبد  علي  زنقة   7 عنوانه ا(  متصرف 
راسين   2 ط  مأمون  إقامة  الرزاق 

00ت20 الدار البيضاء املغرب
إيكور  انطوان  إيريك  الحيد 
0ت  عنوانه ا(  متصرف  بصفته ا( 
ب  درج  بنت  ويلد  زنقة  ديجة 
الطابق الرابع شقة 25 الدار البيضاء 

20250 الدار البيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الححابات :

عالالت  ا(بصفته  سعيد  الحيد 
الدار  عنوانه ا(  ححابات  مراقب 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
األسا�ضي  النظام  مقتضيات 
موزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرااح :

سيتم موزيع األرااح على املحاهمين 

االحتياطي  لححاب  الخصم  بعد 

العامة  للجمعية  ويكون  القانوني، 

أكثف  أو  واحد  مخصيص   يارمحديد 

 من ححابات االحتياطيات االستثنائية

أو العامة أو الخاصة لكل أو جزء من 

الرصيد ليتم موزيعه بين املحاهمين...

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

مخصص ملجلس اإلدارة ، كرسوم

 ، ثابًتا  سنوًيا  ا 
ً
مبلغ  ، حضور 

على  ويوزعه  بحرية  املجلس  يحدده 

أعضائه  بالنحب التي يراها مناسبة. 

نفقات  سداد  عن  النظر  بصرف 

لصالح  املتكبدة  والحفر  الحفر 

الشركة.

واناًء على قرار محبق من مجلس 

مجلس  ألعضاء  يجوز  ال   ، اإلدارة 

اإلدارة ، بهذه الصفة ، ملقي أي أجر 

آ ر من الشركة...
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

مفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

8ت  بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم -.

578I

كنفوب

ASSAKAN EL ASSIL
إعالن متعدد القرارات

كنفوب

 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA

 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب

ASSAKAN EL ASSIL »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املغرب 

العربي بلوك د رقم 75 نور 5 

القنيطرة - 00ت5ت القنيطرة 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3ت307.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  06 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الحيد  من  حصة  900تت  مفويت 
علي  حريش  و  الرحيم  عبد  حريش 
هشام  وحريش  لححين  حريش  و 
وحريش فاطمة للحيد حريش محمد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة حريش عبد الرحيم و حريش 

علي من تحييف الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين حريش محمد كمحيف للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
900تت  الشركة  حصص  جميع 
حريش  الحيد  نصيب  من  حصة 

محمد
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
90000تت  الشركة  محويل راس مال 

درهم للحيد  حريش محمد
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
محدودة  شركة  الى  الشركة  تغييف 

املحؤولية دات الشريك الوحيد
على  ينص  الذي  6ت:  رقم  بند 
محمد  حريش  الحيد  تعيين  مايلي: 

محيف وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 02 نوناف 

ت202 محت رقم 5265.
579I

JURIS LEGAL

GLOBAL HUB AFRICA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL HUB AFRICA
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ركراكة، إقامة الكورنيش، الطابق 
الحفلي، رقم 2 بوركون - 20000 

الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت52238

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL HUB AFRICA
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النجارة،  ذلك  في  بما   ، البناء  أعمال 
والطالء،  والحباكة،  والكهرااء، 
واملرن،  الصلب  والطالء  والبالط، 
والتأطيف، والحقوف، ومركيب أنظمة 

التدفئة والتكييف..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الكورنيش،  إقامة  ركراكة، 
 20000  - بوركون   2 رقم  الحفلي، 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد أحمد اوااد  :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  اوااد   أحمد  الحيد 
 ,3 عمارة  7ت,  املجمع  البدر،  إقامة 
رقم 5  20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  قاوا  سمية  الحيدة 
 ,3 عمارة  7ت,  املجمع  البدر،  إقامة 
رقم 5  20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800359.

580I

FIDUHOUSE

RA2E
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكامب طيبة زنقة غحان 
كنفاني ، 30000، فاس املغرب
RA2E شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مد ل  
E النخلة 2 الشقة تت طريق عين 

شقف - 30050 فاس املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

93ت70
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
.RA2E : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكتفونيات أو الكهروميكانيكا.

مد ل    : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  تت  الشقة   2 النخلة   E

شقف - 30050 فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
50ت    : جهان  الحيدة  شاب 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
250 حصة    : الحيد عابدي وليد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد بوعحرية اسماعيل :  00ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

0ت5 حصة    : أدم  الحيد  شاب 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  جهان  الحيدة  شاب 

حي الخلوفي زنقة 2 رقم 28ت 60030 

وجدة املغرب.

حي  عنوانه ا(  أدم  الحيد  شاب 

 60030 28ت  رقم   2 زنقة  الخلوفي 

وجدة املغرب.

عنوانه ا(  وليد  عابدي  الحيد 

عمارة  املوحدين  اقامة  الريا�ضي  حي 

566 60030 وجدة  233 الشقة رقم 

املغرب.

اسماعيل  بوعحرية  الحيد 

شقة   2 النخلة  اقامة  عنوانه ا( 

عين  طريق  الخطيب  ابن  شارع  تت 

الشقف  30050 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

حي  عنوانه ا(  أدم  الحيد  شاب 

 60030 28ت  رقم   2 زنقة  الخلوفي 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5005.

Iت58

SOFY BUDJET

SOFY BUDJET
إعالن متعدد القرارات

SOFY BUDJET

كثافة شارع معاذ بن جبل رقم 66 

اليفنو�ضي ، 20600، الدارالبيضاء 

املغرب

SOFY BUDJET »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 66 شارع 

معاذ بن جبل سيدي الافنو�ضي - - 

الدارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.393857
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  28 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
فصل  الوحيد  الشريك  قرر  مايلي: 
بطاقتها  رقم   ، وقاص  أميمة  ارنحة 
 BB57725ت الوطنية  التعريفية 
 28 من  اعتباًرا   ، اإلدارية  مهامها  من 

أكتوار ت202.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 ، وقاص  أسامة  الحيد  تعيين  مايلي: 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
منفرد  كمدير   ،  BB52078ت رقم 

لفتفة غيف محدودة.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
االسا�ضي  القانون  بنود  تعديل  مم 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800358.

582I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD EL HARIA
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 55ت AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 RIAD EL HARIA

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 2 أ 
الطابق ت شقة رقم 6 ابواب مراكش 

ماركة مراكش  الصك العقاري  
76258/05ت) - 50000 مراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20075ت

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 RIAD  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.EL HARIA

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 2 أ 

الطابق ت شقة رقم 6 ابواب مراكش 
العقاري   مراكش  الصك  ماركة 

مراكش   50000  - 76258ت/05) 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 الحيدة كيهنس ايت اشركي مريم :

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مريم  اشركي  ايت  كيهنس  الحيدة 

عنوانه ا(. 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

مريم  اشركي  ايت  كيهنس  الحيدة 

عنوانه ا(. 50000 مراكش املغرب

عنوانه ا(.  سارة  بوكرينة  الحيدة 

50000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 58ت29ت.

583I

LMT AUDITING

M4L INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

M5L INVEST شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مهدي بن بركة و ابوالوقت  لف 

, إقامة بحر ليند الطابق الثاني  - 

20000 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522327

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 M5L  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليب الحمضيات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابوالوقت  لف  و  بركة  بن  مهدي 

 - الثاني   الطابق  ليند  بحر  إقامة   ,

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الجنان  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الجنان  محمد  الحيد 
الحفراء  ححان  بني  زنقة   85

الحوي�ضي  0000ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الجنان  محمد  الحيد 
الحفراء  ححان  بني  زنقة   85

الحوي�ضي  0000ت الرااط املغرب
الجنان عنوانه ا(  الحيدة عفيفة 
أنف  الجميل  املنظر  مجزئة  7ت 

20000 الدارالبيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80027.

585I

FIGENOR

DIRECT TRAVEL
إعالن متعدد القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 85ت

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

DIRECT TRAVEL »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 276 - 
280 شارع الجيش امللكي عمارة بت 
- الطابق الثاني - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3تت8ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 نوناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :  - ت  رقم  قرار 
لفائدة  حصة  000ت  مفويت  مايلي: 
البشيف  طرف  من  املرابطي  محمد 
رحو  -  الد  حصة  حامدي  250( 
بحجرة   الدين  نور    - حصة   )250)
(250( حصة   -   عبد الحالم العبا�ضي 

(250( حصة 
على  ينص  الذي   :  -  2 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  محويل  مايلي: 
املحؤولية  دات  شركة  الى  للشركة 

املحدودة لشريك وحيد.



23517 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

على  ينص  الذي   :  -  3 رقم  قرار 
املرابطي  محمد  الحيد  تعيين  مايلي: 
غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمحيف 

محدودة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
مايلي: مبلغ راسمال الشركة 00.00ت 
محمد  الحيد  كالتالي  مقحم  درهم 
00ت  بقيمة  حصة  000.ت  املرابطي 

درهم للحصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم 5357.
585I

مكتب محاسبة

 STE TAMMORTE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
 STE TAMMORTE TRAVAUX
SARL  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 
شارع عالل بن عبد هللا جرف - 

52000 جرف املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ت3/96ت20.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  الحيد  ة(  مفويت 
عمراوي 2.500 حصة اجتماعية من 
الحيد  لفائدة   حصة   2.500 أصل 
أكتوار  تت  بتاريخ  عثمان  فوزي   ة( 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
تت  بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
أكتوار ت202 محت رقم ت525/202.
586I

مكتب محاسبة

SOCIETE TRANSPORT-
HOTMAIL SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
SOCIETE TRANSPORT-

HOTMAIL SARL AU  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  قصر 
ماردة الخنك الرشيدية - 52200 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
0527ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 TRANSPORT-HOTMAIL SARL
00.000ت درهم  AU   مبلغ رأسمالها 
وعنوان مقرها اإلجتماعي  قصر ماردة 
الخنك الرشيدية - 52200 الرشيدية 

املغرب نتيجة ل :  افالس.
قصر  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
 52000  - الرشيدية  الخنك  ماردة 

الرشيدية املغرب. 
و عين:

و  حاحيوي    جواد   الحيد ة( 
ماركة  حي  50رقمت5  زنقة   عنوانه ا( 
 52000 الجديدة الجديدة الرشيدية 
كمصفي  ة(  املغرب  الرشيدية 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت527/202.
587I

FOUZMEDIA

AGRICOLE ARIAN ERRAS
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 AGRICOLE ARIAN ERRAS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 5 - 5000ت 

القنيطرة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت8ت63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE ARIAN ERRAS
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي
املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء
نقل البضاىع.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
5000ت   -  5 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

إدريس  الراس  عريان  الحيد 

 --- الرميلة  املالقيط  دوار  عنوانه ا( 

مشرع بلقصيفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

إدريس  الراس  عريان  الحيد 

 --- الرميلة   املالقيط  عنوانه ا( دوار 

مشرع بلقصيفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم -.

588I

FIDECOM SARL

ECOLE JEANNE D'ARC-

RABAT
انفصال أوإدماج 

FIDECOM  SARL

56، شارع باستور ، حي الليمون   - 

الرااط

 ECOLE JEANNE D’ARC-RABAT

SARL.AU

Et

 INSTITUTS SAINT GABRIEL - LA 

  PAIX - NOTRE DAME SARLAU

إدماج الشركتين

ت3    يوم  الوحيد  الشريك  قرر 

 ECOLE  غشت  ت202  إدماج  شركة

شركة   ،  JEANNE D’ARC RABAT

الشريك  ذات  املحؤولية  محدودة 

االجتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد، 

الرااط-  املتحدة،  األمم  شارع  بت3، 

التجاري  بالسجل  مسجلة  املغرب، 

بالرااط  محت رقم 26863،

 INSTITUTS SAINT شركة   و 

 GABRIEL LA PAIX NOTRE DAME

ذات  املحؤولية  محدودة  شركة   ،

مقرها  الكائن  الوحيد،  الشريك 

صومعة  زنقة  ب0ت،  اإلجتماعي 

مسجلة  املغرب،  الرااط-  ححان، 

بالرااط محت رقم  التجاري  بالسجل 

.26029
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مزاولة   : الشركتين  إدماج  دواعي 
 ECOLE JEANNE الدامجة   الشركة 
D’ARC RABAT و     الشركة املدمجة  
 INSTITUTS SAINT GABRIEL
لنفس      LA PAIX NOTRE DAME
تحييف  و  استغالل  هو  و  النشاط 
مؤسحات للتعليم الحر، و لهما أيضا 
نفس الشريك الوحيد و نفس املحيف 

الوحيد.
أهدافه : الرغبة في مبحيط و إعادة 
املحيفة  التعليمية  املؤسحات  هيكلة 
الكاموليكية  الكنيحة  طرف  من 
و  مبحيط  من  مما سيمكن  باملغرب، 

مطوير التحييف العام للمدارس.
املدمجة  الشركة  مقدم  شروطه. 
للشركة الدامجة مجموع ذمتها املالية 
فيها  بما  عليها،  هي  التي  الحالة  على 
التزاماتها  و  حقوقها  و  ممتلكاتها  كل 
دون  و  صومها  أصولها  مجموع  و 

استثناء.
 تعيين و مقديم األصول و الخصوم 

املزمع نقلها للشركة الدامجة :
  : املقدمة   األصول  مجموع 

3.526.358ت درهم
  : الخصوم            مجموع 

85.528ت.5  درهم
 القيمة الصافية لألصول املقدمة :

820.ت9.25 درهم
820.ت5.55  مبلغ  قد  صص  و 

درهم كعالوة إدماج الشركتين.
كما مم تحليم الحصص بالكيفية 
حصة   58.000 مم  لق   : التالية 
درهم  مائة  00ت(  بقيمة  جديدة 
بأكملها  محررة  الواحدة،  للحصة 
الشركة  طرف  من  اإلكتتاب،  عند 
العينية  لإليرادات  كمقابل  الدامجة 
املدمجة،  الشركة  بها  قامت  التي 
برفع  الدامجة  الشركة  ستقوم  و 

رأسمالها بمبلغ 5.800.000 درهم. 
الحصص  هذه  وقد  صصت 
الوحيد  للشريك  مباشرة  الجديدة 
 ECOLE JEANNE الدامجة   للشركة 
حصص    3 بنحبة    D’ARC RABAT
حصص    2 مقابل  الدامجة  للشركة 

للشركة املدمجة.

و انحصرت قيمة الحصة الواحدة 

درهم،   200 في  الدامجة  للشركة 

للشركة  الواحدة  الحصة  قيمة  و 

املدمجة في 300 درهم.

في  الحق  الحصص  إعطاء  ومم 

األرااح  بتاريخ : ت3 غشت ت202

من  املنجزة  العمليات  صالحية 
املنظور  من  املدمجة  الشركة  طرف 

املحاسباتي ابتداء من ماريخ ت0 شتناف 

2020. و حصرت ححابات الشركتين 

إلعداد  املحتعملة  باألمر  املعنيتين 

شروط العملية بالتواريخ التالية :

 ECOLE JEANNE D’ARC   شركة

RABAT بتاريخ ت3 غشت 2020

 INSTITUTS SAINT شركة 

  GABRIEL LA PAIX NOTRE DAME

بتاريخ ت3 غشت 2020.  ونتيجة لهذا 

اإلدماج مقرر فسخ الشركة املدمجة 

 INSTITUTS SAINT GABRIEL LA

.PAIX NOTRE DAME

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم  و 

التجارية بالرااط بتاريخ 8 نونافت202 

محت عدد8878تت بالنحبة للشركة 

 INSTITUTS SAINT املدمجة 

 GABRIEL LA PAIX NOTRE DAME

بالنحبة  8880تت  عدد  محت  و 

 RABAT ECOLE الدامجة   للشركة 

  .JEANNE D’ARC

589I

AL ABRAR DELICE

AL ABRAR DELICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

AL ABRAR DELICE

امل 2 رقم 2 ميط مليل ، 29650، 

الدارالبيضاء املغرب

AL ABRAR DELICE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل 2 رقم 

2 ميط مليل - 29652 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي   25

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABRAR DELICE

غرض الشركة بإيجاز : مجهيز وايع 

الحلويات ، املعجنات أو ار س كريم 

أو أي نوع من أنواع املخابز.

املقاهي  املخابز.  بيع  نقاط  إدارة 

واملطاعم والفنادق.

مجهيز ومنظيم الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي : امل 2 رقم 

الدارالبيضاء   29652  - مليل  ميط   2

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عثمان لهمام :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد محمد الغازي :  67ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

67ت حصة    : الحيد مراد معرف 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

66ت    : الغازي  أسامة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  لهمام  عثمان  الحيد 

املدينة   552 فيال  ماون  كرين  كازا 

82ت27  النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه ا(  الغازي  محمد  الحيد 

بلوك 5ت الرقم 2ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه ا(  معرف  مراد  الحيد 

بلوك 5ت الرقم 0ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه ا(  الغازي  أسامة  الحيد 
بلوك 5ت الرقم 2ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  لهمام  عثمان  الحيد 
املدينة   552 فيال  ماون  كرين  كازا 
82ت27  النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه ا(  الغازي  محمد  الحيد 
بلوك 5ت الرقم 2ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه ا(  معرف  مراد  الحيد 
بلوك 5ت الرقم 0ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه ا(  الغازي  أسامة  الحيد 
بلوك 5ت الرقم 2ت الافنو�ضي 20600 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 02ت800.

590I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

SAFE RIDE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

SAFE RIDE شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
مجزئة الوفاق بلوك ب رقم 537 
العيون - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SAFE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIDE

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  لنفحها  بالنحبة  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:

النقل الشخ�ضي

النقل الحياحي

نقل البضائع

النقل الدولي

النقل الخاص مع سائق

التجارة العامة

استيفاد ومصدير

أعمال و دمات متنوعة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ب  بلوك  الوفاق  مجزئة  القدس 
العيون   70000  - العيون   537 رقم 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحالمة  عبدالصمد  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحالمة  عبدالصمد  الحيد 
حي   22 رقم  النقب  زنقة  عنوانه ا( 

 70000 العيون   02 الرملة   ط 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحالمة  عبدالصمد  الحيد 
حي   22 رقم  النقب  زنقة  عنوانه ا( 

 70000 العيون   02 الرملة   ط 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3575/202.

Iت59

اورو افريك إكحبيف

BET BUILDING
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

اورو افريك إكحبيف
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، مجزئة 
صوفيا الوردة، ماركة ــ مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
BET BUILDING شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحواز 
الكيش املعزوزية العزوزية  - 50000 

مراكش املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

تتت33.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في ت0 مارس ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
العزوزية   املعزوزية  الكيش  »الحواز 
 59« إلى  املغرب«  مراكش   50000  -
 50000  - العزوزية   الكرم  مجزئة 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
06 غشت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 9266.
592I

YF CONSULTING SERVICES

FORCA EXPRESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
FORCA EXPRESS شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 5 القنيطرة. - 5000ت 

القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59ت63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORCA EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحتخدمين و النقل الحياحي..

عنوان املقر االجتماعي : 59 إقامة 

عبد  موالي  العزيز شارع  عبد  موالي 

5000ت   - القنيطرة.   5 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : انغمي  رشيدة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  انغمي  رشيدة  الحيدة 

انغمي  الفوارات  95ت  رقم  ضيعة 

القنيطرة. 5000ت القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  انغمي  رشيدة  الحيدة 

انغمي  الفوارات  95ت  رقم  ضيعة 

القنيطرة. 5000ت القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم ت8900.

593I

اورو افريك إكحبيف

IMINTA INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

اورو افريك إكحبيف
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، مجزئة 

صوفيا الوردة، ماركة ــ مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

IMINTA INVEST شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اراطال بوشتى نفيفا امينتانوت - 

050ت5 شيشاوة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت95ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMINTA INVEST

غرض الشركة بإيجاز : ماجر مواد 

إنشاءات  أو  أعمال  مقاول  و  البناء 

متنوعة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - امينتانوت  نفيفا  بوشتى  اراطال 

050ت5 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد ابالي ححن :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  ححن   ابالي  الحيد 
اقامة بحامين كيليز تعمارة 5 الشقة 

مافوكة 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  ححن   ابالي  الحيد 
اقامة بحامين كيليز تعمارة 5 الشقة 

مافوكة 50000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم ت395/202.

595I

CHOUDERIE ACHAMAL SARL

4KPROMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

5KPROMO SARL
 AWAMA LOT AL MAJD

 RESIDENCE LOUBNA BLOC
RDC N° 6 AWAMA LOT AL 5ت 
 MAJD RESIDENCE LOUBNA
 ،BLOC 15 RDC N° 6، 90080

طنجة املغرب
5KPROMO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
 AWAMA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT AL MAJD RESIDENCE
 LOUBNA BLOC 5ت RDC N° 6

طنجة 90080 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785ت2ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.5KPROMO
-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 AWAMA : عنوان املقر االجتماعي

 LOT AL MAJD RESIDENCE

 LOUBNA BLOC 5ت RDC N° 6

طنجة 90080 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:

: الححناوي  مصطفى   الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

: ادري�ضي  جليلي  الحاج   الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   2.600

للحصة.

 الحيد عبد الواحد جليلي ادري�ضي :

درهم  00ت  بقيمة  حصة  200.ت 

للحصة.

: ادري�ضي  جليلي  ادريس   الحيد 

600 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

: ادري�ضي  جليلي  محمد   الحيد 

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد احمد جليلي ادري�ضي :  200 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الححناوي  مصطفى  الحيد 

02النفجس شارع  الافانص  عنوانه ا( 

طنجة   90000  57 الرقم  الصنوار 

املغرب.

ادري�ضي  جليلي  الحاج  الحيد 

شارع  الحبوس  مجزئة   20 عنوانه ا( 

20590 فاس  عالل بن عبد هللا م ج 

املغرب.

الحيد عبد الواحد جليلي ادري�ضي 

مجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 
طنجة   90000 رقم36مكرر  ريتشارد 

املغرب.

ادري�ضي  جليلي  ادريس  الحيد 

اقامة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 

طنجة   90000 3ت  بروكديررقم 

املغرب.

ادري�ضي  جليلي  محمد  الحيد 
00تت5  25 حي وليلي   عنوانه ا( رقم 

عين ماوجدات املغرب.

ادري�ضي  جليلي  احمد  الحيد 
املنصور  مجزئة  65ت  فيال  عنوانه ا( 

50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد الواحد جليلي ادري�ضي 

مجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 
طنجة   90000 رقم36مكرر  ريتشارد 

املغرب

ادري�ضي  جليلي  ادريس  الحيد 

اقامة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 

طنجة   90000 3ت  بروكديررقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9ت2579.

595I

SAFAA

STE CONTAMED SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

 STE CONTAMED SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23ت 
زنقة الشهيد محمد بوليفة اسفي 

اسفي 56000 اسفي املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9085

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  8ت20  ماي   22

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONTAMED SARL AU

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه الصيدلية والطبية.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 23ت 

اسفي  بوليفة  محمد  الشهيد  زنقة 

اسفي 56000 اسفي املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : شحام  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 

000ت   : شحام  محمد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  شحام  محمد  الحيد 

7ت زنقة 5ت حي اناس اسفي 56000 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  شحام  محمد  الحيد 

7ت زنقة 5ت حي اناس اسفي 56000 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - محت رقم.

 496I

fiscanet

IHAB PUB
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

fiscanet

 residence al badr imm 39

 n 3 ain sebaa casablanca

 casablanca، 20253، casablanca

maroc

IHAB PUB شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة 9 الدار 
البيضاء - 20ت20 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.368259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  28 أكتوار  املؤرخ في 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    IHAB PUB الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
الحرية  زنقة  0ت  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق الثالث شقة 9 الدار البيضاء 
- 20ت20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : اسباب اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 0ت زنقة 
الدار   9 الثالث شقة  الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار  20ت20    - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

 الحيد ة( اهاب موكيل وعنوانه ا(
طريق الخيف زنقة 8 رقم 60 الافنو�ضي 
املغرب  البيضاء  الدار   20600

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 0ت زنقة 
الدار   9 الثالث شقة  الطابق  الحرية 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 55ت800.
597I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

STE ADSORISE MEDIA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 3ت العمارة 23 الطابق 
 APPT 2 زنقة الزرقطوني فاس 3ت

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،
MAROCاملغرب FES30000، فاس

 STE ADSORISE MEDIA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكامب 

صفاء الطابق 5 مكتب رقم 26 شارع 

موالي رشيد فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63653 :

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مقرر حل  ت202  يوليوز  5ت  في  املؤرخ 

شركة   STE ADSORISE MEDIA

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

رقم  مكتب   5 الطابق  صفاء  مكامب 

26 شارع موالي رشيد فاس - 30000 

فاس املغرب نتيجة لحل الشركة قبل 

االوان نظرا للظروف املاادية الصعبة 

النامجة عن كوفيد 9ت.

و عين:

و  البوش  عماد   الحيد ة( 
الحالم  مجزئة  ت3ت  رقم  عنوانه ا( 

املغرب  فاس   30000 صفرو  طريق 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

مكامب  وفي  ت202  يوليوز  5ت  بتاريخ 

شارع   26 مكتب   5 الطابق  صفاء 

موالي رشيد - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت7/2تت5.

598I

JADAOUI CONSEIL

YELLOW STICKER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

JADAOUI CONSEIL

35 شارع طرابلس الطابق االول رقم 

2 ، 2000، الدار البيضاء املغرب

  YELLOW STICKER

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
الصنوار. الطابق 5 شقة 2ت  - 
20000 الدار البيضاء املغرب 
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5955ت5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت  ت0 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YELLOW STICKER
الافمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلوميات  وأنشطة  واالستشارات 

األ رى..
شارع   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 2ت   شقة   5 الطابق  الصنوار. 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  حداد  حمزة  الحيد 
 6 رقم  86ت  مبنى   GH 7ت الافكة 
الدار   20000 الوازيس  الححني  حي 

البيضاء املغرب.
شارع  عنوانه ا(  بالي   آدم  الحيد 
الرحالي  مدرسة   ، محمد  ثابت 
 20000 االنجليز   زنقة   ، الفاروقي 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
شارع  عنوانه ا(  بالي   آدم  الحيد 
الرحالي  مدرسة   ، محمد  ثابت 
 20000 االنجليز   زنقة   ، الفاروقي 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 792767.
599I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

ATLATA LAAYOUNE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

ATLATA LAAYOUNE شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد 
شوقي رقم 30 حي الححني العيون - 

70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ت5ت3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 يناير   29
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLATA LAAYOUNE
غرض الشركة بإيجاز : أعمال بناء 

متنوعة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الححني  حي   30 رقم  شوقي  أحمد 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد اطلط عزيز :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  عزيز  اطلط  الحيد 
شارع 28 فافاير رقم 28 الحي الححني 

العيون 70000 العيون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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عنوانه ا(  عزيز  اطلط  الحيد 
شارع 28 فافاير رقم 28 الحي الححني 

العيون 70000 العيون  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
9ت مارس  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2020 محت رقم 806/2020.
Iت50

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

ZIOUGAY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

ZIOUGAY شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد بلوك ه عمارة رقم 7ت العيون 

- 70000 العيون املغرب 
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

287ت3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 مارس   02
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIOUGAY
أعمال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة الخشب ،
- أعمال نجارة األملنيوم
- أعمال نجارة املعادن

الالند   ، املختلفة  البناء  أعمال   -
سكيب ، البحتنة ، الدهان ، الطالء 
، الصرف الصحي ، التزجيج ، أعمال 

الحباكة
- محتودع ادوية وأجهزة

النجارة  أصناف  كافة  تحويق   -
بأنواعها املختلفة

- استيفاد ومصدير

العمليات  جميع  عامة  واصفة 

متعلق  قد  التي  األنشطة  وجميع 

بهدف  مباشر  وغيف  مباشر  بشكل 

الشركة.

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد بلوك ه عمارة رقم 7ت العيون 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد بوجمعة الزيوكاي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزيوكاي  بوجمعة  الحيد 

عتبة  بن  حديفة  ابو  زنقة  عنوانه ا( 

 70000 العيون  الفداء  حي  2ت  رقم 

العيون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الزيوكاي  بوجمعة  الحيد 

عتبة  بن  حديفة  ابو  زنقة  عنوانه ا( 

 70000 العيون  الفداء  حي  2ت  رقم 

العيون  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

09 مارس  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2020 محت رقم 2/2020ت6.

502I

ste el ghazal consulting

STE TRAYFIA SARL AU
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ste el ghazal consulting

الطابق 3 رقم 65 مجزئة الفرح 

بلوك 5 ، 55000،  نيفرة املغرب

STE TRAYFIA SARL AU شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 359ت 

ونقة 20 حي ماغالفت - 55500 

امريرت املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري  
9ت39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أبريل  ت0 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAYFIA SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلقة.
359ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 55500  - ماغالفت  حي   20 ونقة 

امريرت املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:
الحيد الحجاجي  محمد :  0.000ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد الحجاجي  محمد عنوانه ا( 
359ت زنقة 20 حي ماغامفت  55500 

امريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد الحجاجي  محمد عنوانه ا( 
359ت زنقة 20 حي ماغامفت  55500 

امريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
09 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

ت202 محت رقم 260.
503I

GROUPE ADENATRACTION

N&M SECURITY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي محمد ابن عبد 

هللا 7تت رقم 7ت طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

N&M SECURITY  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العراية 
الحعودية، الطابق الثالث، رقم 20  

- 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

: 535ت2ت

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 N&M : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.SECURITY

الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملراقبة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العراية  اململكة  شارع  العزيزية 
  20 رقم  الثالث،  الطابق  الحعودية، 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:

0.000ت    : الحيد محمد النجاري 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  النجاري  محمد  الحيد 
حي فالح الشارع 3ت رقم 86، 20053  

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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عنوانه ا(  النجاري  محمد  الحيد 
حي فالح الشارع 3ت رقم 86، 20053  

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257657.

505I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

WESTERN PÊCHE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

WESTERN PÊCHE شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
عالل بن عبدهللا زنقة أحمد شوقي 
بوجدور - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

38799 :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WESTERN PÊCHE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  من  كل  في  هو  الشركة  من 
والخارج باألصالة عن نفحها أو نيابة 

عن أطراف ثالثة في كل من
املغرب والخارج:

املغرب  في  الغرض  لهذا  الشركة 
والخارج

لجميع  والتجزئة  الجملة  مجارة   -
ومجارة  البحرية  املأكوالت  منتجات 

األسماك.

- صيد جميع املأكوالت البحرية
- جمع وتحويق الطحالب

واالستيفاد  العامة  التجارة   -
والتصدير

- تحويق وموزيع ومعالجة أي مادة 
أولية

الغذائية  املنتجات  تحويق   -
والزراعية

- تحويق االسماك
- شراء وايع كافة املعدات املتعلقة 

بالصيد
- حفظ املأكوالت البحرية

- منظيف الحفن والقوارب
-  دمات وأعمال متنوعة
- سالمة القوارب والصيد

- التافيد الصناعي والتجاري
- الكهرااء واملباني الصناعية

- التكييف والتكييف
- انتاج وموزيع الثلج

العمليات  جميع   ، عامة  واصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

باألنشطة املذكورة أعاله
تعزز  أن  املحتمل  من  أو  ذكرت 

منميتها..
عنوان املقر االجتماعي : حي عالل 
بن عبدهللا زنقة أحمد شوقي بوجدور 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
: حميدي  عبدهللا  محمد   الحيد 
500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : حميدي  محمد  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حميدي  عبدهللا  محمد  الحيد 
000ت7  عنوانه ا( حي الخيف بوجدور 

بوجدور  املغرب.
عنوانه ا(  حميدي  محمد  الحيد 
حي عالل بن عبدهللا بوجدور 000ت7 

بوجدور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

حميدي  عبدهللا  محمد  الحيد 

000ت7  عنوانه ا( حي الخيف بوجدور 

بوجدور  املغرب 

عنوانه ا(  حميدي  محمد  الحيد 

حي عالل بن عبدهللا بوجدور 000ت7 

بوجدور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت5/202ت35.

505I

(COMPTABLE  مكتب املحاسبة

 SOCIETE JIL BERKANE
)SERVICES (S.A.R.L

شركة ذات املحؤولية املحدودة
قفل التصفية

(COMPTABLE  مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 SOCIETE JIL BERKANE

SERVICES (S.A.R.L( شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  87 

مكرر زنقة  عقوب املنصور حي 

الححني بركان - 63000 بركان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6397 :

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 

 SOCIETE JIL BERKANE SERVICES

املحؤولية  ذات  شركة   )(S.A.R.L

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 87 اإلجتماعي   مقرها  وعنوان  درهم 

حي  املنصور  زنقة  عقوب  مكرر 

الححني بركان - 63000 بركان املغرب 

نتيجة لعجز مالي.

و عين:
بنزرو  الحيد ة( محمد  صفريوي 
املقاومة  حي   333 زنقة  عنوانه ا(  و 

بركان 63000 بركان املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 0ت نوناف ت202 وفي  87 مكرر 
الححني  حي  املنصور  زنقة  عقوب 

بركان - 63000 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت657/202.

506I

COMPTE A JOUR

LAZAG
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 573ت  OLD

 MILMOUN NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

LAZAG شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
رقم 6ت زنقة احمد بولخريف  - 

62000 الناظور املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

375 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت  9ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAZAG

غرض الشركة بإيجاز : نضاراتي.

عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 
 62000  - بولخريف   احمد  زنقة  6ت 

الناظور املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الرحيم  عبد  الوكيلي  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  الوكيلي  الحيد 
حمو  اوالد  وكيل  بني  دوار  عنوانه ا( 
امطالحة  الدريوش 62000 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الرحيم  عبد  الوكيلي  الحيد 
حمو  اوالد  وكيل  بني  دوار  عنوانه ا( 
امطالحة  الدريوش 62000 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 22 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 26ت.
507I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRAVEL ME
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TRAVEL ME  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
باء 8 الشقة 9 بحمة 3 رياض 

الزيتون  - 50000 مكناس املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
: تت557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVEL ME
نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحتخدمين لححاب الغيف.
عنوان املقر االجتماعي : عمارة باء 
8 الشقة 9 بحمة 3 رياض الزيتون  - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الشاوي    احمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الشاوي  احمد  الحيد 
عمارة باء 8 الشقة 9 بحمة 3 رياض 

الزيتون  50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(   الشاوي  احمد  الحيد 
عمارة باء 8 الشقة 9 بحمة 3 رياض 

الزيتون 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5955.
508I

cabinet idrissi

STE THE BROTHERS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun 3ت

، 30000، fes maroc
STE THE BROTHERS شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�ضي رقم 66 مجزئة بريحتيجيا 

ملعب الخيل  - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري 

70027 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THE BROTHERS

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و دمات طعام متنقلة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بريحتيجيا  مجزئة   66 رقم  األر�ضي 

ملعب الخيل  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

: ححني  ودغيفي  املهدي   الحيد 

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

: ححني  ودغيفي  املامون   الحيد 

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ححني  ودغيفي  املهدي  الحيد 

عنوانه ا( فاس 30000 فاس املغرب.

ححني  ودغيفي  املامون  الحيد 

عنوانه ا( فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

ححني  ودغيفي  املامون  الحيد 

عنوانه ا( فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5769.

509I

AMINE HISSABAT

AL ANDALOUSSAYAT
عقد تحييف حر ألصل مجاري  األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تحييف حر ألصل مجاري

 AL ANDALOUSSAYAT
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
الحيد ة(   أعطى  ت202  أكتوار   27
الحامل  ة(   Mouna  KHEYER
 A700575 رقم    الوطنية  للبطاقة 
2تت00ت  التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بالرااط  التجارية  باملحكمة 
التحييف الحر لألصل التجاري الكائن 
 rue 5 n° 33ت Hay Andalouss ب 
 TEMARA - 200ت TEMARA
  BOUCHTA للحيد ة(   MAROC
للبطاقة  الحامل  ة(   BOUMAIT
الوطنية رقم   A752356  ملدة 3 سنة 
منتهي  و  ت202  ت0 دجناف  مبتدئ من 
في 30 نوناف ت202 مقابل مبلغ شهري 

6.000ت  درهم.
0Iت5

اءممانية عبد الرحيم

ZEMMOURBAT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

اءممانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 5000ت، الخميحات املغرب

ZEMMOURBAT شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
سومية حي الحعادة الخميحات - 

5000ت الخميحات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28537

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ZEMMOURBAT
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
اإلجتماعي مجزئة سومية حي الحعادة 
الخميحات  5000ت   - الخميحات 
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محقق  لم  الشركة   : ل  نتيجة  املغرب 

هدفها التي مأسحت من أجله.

مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الخميحات  الحعادة  حي  سومية 

5000ت الخميحات املغرب. 

و عين:

و  بويباون  محمد  الحيد ة( 

ملوية  واد  زنقة   35 الرقم  عنوانه ا( 

الحميحات  5000ت  الزهراء  حي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

مجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سومية حي الحعادة الخميحات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 327ت.

Iتت5

GROUPE ADENATRACTION

COIN MACHINES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION

شارع سيدي محمد ابن عبد 

هللا 7تت رقم 7ت طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

COIN MACHINES شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املجد  شارع اريحة رقم 5ت مجزئة 

097ت - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

: ت70ت2ت

ت2  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 COIN : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.MACHINES
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  مختلف  وموزيع  وايع 
واملواد  واللوازم  واإلكححوارات 

الخاصة باملالبس واملنحوجات..
عنوان املقر االجتماعي : حي املجد  
 - 097ت  مجزئة  5ت  رقم  اريحة  شارع 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الصمد  عبد  اليمالحي  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : يوسف  بنعي�ضى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصمد  عبد  اليمالحي  الحيد 
ت5ت  رقم  كاليفورنيا  عنوانه ا( 

90000 طنجة املغرب.
بنعي�ضى يوسف عنوانه ا(  الحيد 
 ،35 رقم   35 زنقة  الجعيدي  ظهر 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
بنعي�ضى يوسف عنوانه ا(  الحيد 
 ،35 رقم   35 زنقة  الجعيدي  ظهر 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257853.
2Iت5

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة مافياللت ملحقة 

ورزازات

STE WAITO SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
درعة مافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 55000، 

ورزازات املغرب

STE WAITO SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
انكام فزواطة  - 57622 زاكورة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

3677 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  8ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WAITO SARL

مركيب   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظام الري بالتنقيط 

*البناء واالشغال املختلفة 

* حفر االبار.

عنوان املقر االجتماعي : دوار انكام 
فزواطة  - 57622 زاكورة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد اقبان مبارك  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

500 حصة    : محمد  وربع  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  مبارك   اقبان  الحيد 
زاكورة   57622 فزواطة  انكام  دوار 

املغرب.

عنوانه ا(  محمد  وربع  الحيد 
زاكورة   57622 فزواطة   انكام  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  مبارك   اقبان  الحيد 

زاكورة   57622 فزواطة   انكام  دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   03 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

ت202 محت رقم -.

3Iت5

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

TA TRANS
إعالن متعدد القرارات

 STE HAMMOUJ ET

CONSORTS SARL

68ave mohammed diouriت 

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

  TA TRANS

»شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 35 
مجزئة غينمر إقامة مكامب روزماري 

زنقة 3 شارع االبطال الدار البيضاء - 

20200  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  ماي   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

تغييف هدف الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ِإْمضاء املحيفين

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محويل املقر االجتماعي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ممثيل   - الحفن  واستئجار  الشحن 
شركات النقل البحري والجوي والافي 
الدولية - الوساطة في النقل البحري 

استيفاد   - والافي  الجوي  الدولي 

 - املنتجات  أنواع  جميع  ومصدير 

مداول جميع أنواع املنتجات.
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على  ينص  الذي  ت5:  رقم  بند 

مايلي: 
االداري  بالتوقيع  الشركة  ملتزم 
طاهري  الحيد  للمحيفين  والبنكي 

أو  أدريس  ححني  إدري�ضي  جوطي 

الحيد طاهري جوطي إدري�ضي ححني 

عبد الهادي

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 

كزا مرينة بزنس سنطر مور كريحطال 

غينمر  مجزئة   35 إلى  املحاد  شارع  ت 

شارع   3 زنقة  روزماري  مكامب  إقامة 

االبطال الدار البيضاء 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799703.

5Iت5

LE LEGALISTE

MIX FRAICHE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM

 BOUABID A 2PPT N° 9 OASIS

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIX FRAICHE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

األمان رقم 57 - 20000 املحمدية 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

29237 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 MIX  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRAICHE
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وموزيع  مصدير  استيفاد،  بيع، 

املنتجات واملواد في قطاع األغذية.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحمدية   20000  -  57 رقم  األمان 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة عزيزة فراج :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيدة عزيزة فراج عنوانه ا( - - - 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة عزيزة فراج عنوانه ا( - - -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم ت232.
5Iت5

LE LEGALISTE

MEDI QUEST
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID A 2PPT N° 9 OASIS

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MEDI QUEST شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
53ت، حي بومحمر، أمرشيش أمام 
املركز االستشفائي الجامعي محمد 
الحادس  - 20000 مراكش املغرب.

مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23729

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( أمينة  القاسمي  
أصل  من  اجتماعية  حصة  0.000ت 
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  0.000ت 
22 يونيو  بتاريخ  نبيل  سني سليطين 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 8979.

6Iت5

LE LEGALISTE

MOULINS SANABIL
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MOULINS SANABIL  »شركة  
املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ت شارع 
احمد أمين  - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23833

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  07 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت - رفع رأس املال: الذي 
املال  رأس  زيادة  مايلي:  على  ينص 
ليفمفع من  37.000.000 درهم  بمبلغ 
35.569.800 درهم إلى 569.800.ت7 
جديد  سهم  85.000ت  بإنشاء  درهم 

بقيمة 200 درهم لكل منها.
اعضاء  استقالة   -  2 رقم  قرار 
مجلس اإلدارة: الذي ينص على مايلي: 
الجماعية ألعضاء مجلس  االستقالة 

اإلدارة.

إدارة  تعيين مجلس   -  3 رقم  قرار 
جديد : الذي ينص على مايلي: تعيين 
مجلس إدارة جديد مكون من : الحيد 
مصطفى جمال الدين - الحيد سعد 
 FORAFRIC Maroc بنديدي - شركة
ويمثلها الحيد سعد بنديدي -  الحيد 
الزراعية  التعاونية    - الباز  جوهان 
سيدي  الحيد   : ويمثلها  بمكناس 
محمد الجوزي -  الحيد موالي أحمد 
الناصري التيجاني - الحيد مصطفى 

املحمودي.
5 - تعيين رئيس مجلس  قرار رقم 
عين  مايلي:  على  ينص  الذي  اإلدارة: 
أكتوار   7 في  املنعقد  اإلدارة  مجلس 
الدين  الحيد مصطفى جمال  ت202 
والرئيس  اإلدارة  ملجلس   

ً
رئيحا

التنفيذي.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
28 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمكناس  

ت202 محت رقم 5636.

7Iت5

NALAR IMPORT EXPORT

NALAR IMPORT EXPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NALAR IMPORT EXPORT
رقم ت2 إقامة الشرف شارع محمد 
الحادس مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
 NALAR IMPORT EXPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني عمارة  32 شقة 29 
الطابق ت  طنجة 50000 طنجة 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
تت087ت
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 شتناف  6ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NALAR IMPORT EXPORT
تحويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجميل واملالبس.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 29 شقة   32 عمارة   الزرقطوني 
طنجة   50000 طنجة  ت   الطابق 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : العمراني  نبيلة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  العمراني  نبيلة  الحيدة 
عمارة جيم 3 رقم 9 املنصور مكناس 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  العمراني  نبيلة  الحيدة 
عمارة جيم 3 رقم 9 املنصور مكناس 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 محت رقم ت537.
8Iت5

cabinet jdaini

DEVAPCENTER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE ت ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

DEVAPCENTER شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ت3 ممر 

ت زنقة اوطاط  الحاج حي فلحطين 

بركان - 63300 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت0ت6.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DEVAPCENTER حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
اوطاط   زنقة  ت  ممر  ت3  اإلجتماعي 

 63300  - بركان  فلحطين  حي  الحاج 

بركان املغرب نتيجة القفال الشركة.

و عين:
الحيد ة( لوكيلي   زهيف و عنوانه ا( 
بركان  املقاومة  حي   8 رقم   367 زنقة 

كمصفي  ة(  املغرب  بركان   63300

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

ممر  ت3  وفي  ت202  نوناف   08 بتاريخ 
فلحطين  حي  الحاج  اوطاط   زنقة  ت 

بركان - 63300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت655/202.

9Iت5

CABINET BAHMAD

M TECH INSTITUTE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 

ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 

ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب

M TECH INSTITUTE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة دت شقةت2، 

الطابق الثاني، جليز  - 50000 

مراكش املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

55تت0ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  شتناف   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحيد  الحيد  ة(  مفويت 

حصة  000.ت  سليطين   سني  نبيل  

حصة  000.ت  أصل  من  اجتماعية 

 NASLI الشركة   الحيد  ة(  لفائدة  

HOLDING بتاريخ 09 شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29353ت.

520I

EURO ACCOUNTING HOUSE

NAQACHI ET FILS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°75. -5ت

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

NAQACHI ET FILS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق الحفلي رقم ت شارع 

التوفاني رقم 265  - 25000 

الجديدة اململكة املغراية

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8725ت

8ت  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAQACHI ET FILS

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  املنتجات  مجارة  و  مموين  النحيج 

امللحقات و األقمشة و املفروشات و 

الجلد

عقاقيف و أدوات مختلفة 

أشغال مختلفة.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بالطابق الحفلي رقم ت شارع التوفاني 

رقم 265  - 25000 الجديدة اململكة 

املغراية.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : يوسف  نقا�ضي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد نقا�ضي محمد :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  يوسف  نقا�ضي  الحيد 

ت5. مجزئة املعمورة  25000 الجديدة 

اململكة املغراية.

عنوانه ا(  محمد  نقا�ضي  الحيد 

األول  الطابق  املعمورة   مجزئة  ت5. 

25000 الجديدة اململكة املغراية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  يوسف  نقا�ضي  الحيد 

ت5. مجزئة املعمورة  25000 الجديدة 

اململكة املغراية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 28 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 27077.

Iت52



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23528

امغار عبد الغافور

ESFUERZO CALL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

ت الطابق االول مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب

ESFUERZO CALL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 2 شارع 

بلفريج مجزئة الحمامة البيضاء 

الطابق االول رقم ت0 مطوان - 

93000 مطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28985

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار  2ت  في  املؤرخ 

ذات  ESFUERZO CALL شركة  حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

مجزئة  بلفريج  شارع   2 اإلجتماعي 

رقم  االول  الطابق  البيضاء  الحمامة 

املغرب  مطوان   93000  - مطوان  ت0 

نتيجة اللخحارة.

و عين:

و  املرابط  مراد    الحيد ة( 

عنوانه ا( دوار بني محعود البحراويين 

الفحص انجرة طنجة 90000 طنجة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع   2 وفي  ت202  شتناف   22 بتاريخ 

البيضاء  الحمامة  مجزئة  بلفريج 

 - مطوان  ت0  رقم  االول  الطابق 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 2ت أكتوار 

ت202 محت رقم 5278.

522I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

  STE ESPACE AUDITION
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 مازة ، 35000، 
مازة املغرب

 STE ESPACE AUDITION  SARL
AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي يوسف بن حدوش 52 - 

35000 مازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5033

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 STE ESPACE الوحيد  الشريك 
مبلغ    AUDITION  SARL AU
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع موالي يوسف 
52 - 35000 مازة املغرب  بن حدوش 

نتيجة ل : عدم الد ل.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  52- حدوش  بن  يوسف  موالي 

35000 مازة املغرب. 
و عين:

و  املختاري  فيصل    الحيد ة( 
موالي  ملراني شارع  مجزئة  عنوانه ا(  
مازة   35000 رقم3   فيال  يوسف 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 586.

523I

STE BABOUZID

SAGOUD TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SAGOUD TRAVAUX شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املحيفة 
02 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 
05 الدا لة - 73000 دا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9557ت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   06
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAGOUD TRAVAUX
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاطها االشغال العمومية والبناء.
عنوان املقر االجتماعي : حي املحيفة 
02 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 05 

الدا لة - 73000 دا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد حميد مطو :  000.ت حصة 

بقيمة 00.000ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  مطو   حميد  الحيد 

الدا لة 73000 الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  مطو  حميد  الحيد 

الدا لة 73000 الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

رقم  محت  ت202  أكتوار   06

ت603/202ت.

525I

ED TRUST

GATE 4 SERVICES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

ED TRUST

 BD ALQODS 826

 MANDARONA 826 BD

 ALQODS MANDARONA،

20480، Casablanca MAROC

GATE 5 SERVICES شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 826 شارع 

القدس منظرونا عين الشق الدار 

البيضاء - 53ت20 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327505

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف   27 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    GATE 5 SERVICES

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

القدس  شارع   826 اإلجتماعي 

 - البيضاء  الدار  الشق  منظرونا عين 

53ت20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مراكم الخحائر.

و حدد مقر التصفية ب 826 شارع 

الدار  الشق  عين  منظرونا  القدس 

البيضاء  الدار  53ت20   - البيضاء 

املغرب. 
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و عين:

و  نقابي  الخالق   عبد  الحيد ة( 

 Ksar Labhar 2 Rue 08 عنوانه ا( 

 Résidence Amicale Al Baida

 Imm D Apt 2ت Etg 05 CD 20000

كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798653.

525I

عادل الزميتة - محاسب-

SOTADRI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 مازة ، 

35000، مازة املغرب

SOTADRI شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اجعونة باب مرزوقة مازة  - 35005 

مازة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت585.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مفويت الحيد  ة( جمال  الطالبي  

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( الهام   

اححاين بتاريخ 05 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  6ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت585/202.

526I

FOUZMEDIA

BOUT TRANS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOUT TRANS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي الوفا 
2 الرقم 5ت6 القنيطرة - - 5000ت 

القنيطرة.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37529

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
تعود  اجتماعية  حصة   62 مفويت 
و  فاطمة  مويمي  الحيدة  إلى  ملكيتها 
83 حصة اجتماعية تعود ملكيتها إلى 
الحيد لبيض عبدهللا و ت7 حصة في 
الزهراء  لبيض فاطمة  ارنحة  ملكية 
و 52ت حصة في ملكية الحيد لبيض 
ملكية  في  حصة  52ت  و  عبداملنعم 
الحيد لبيض زين الدين الكل لفائدة 

الحيد بوت عزيز
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: استقالة املحيف وتعيين الحيد 
التعريف  بطاقة  الحامل  عزيز  بوت 
والحاكن   G3329تت عدد  الوطنية 
بالقنيطرة حي األمل الزنقة 65 الرقم 

ت335 محيف وحيد للشركة املذكورة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
تعود  اجتماعية  حصة   62 مفويت 
و  فاطمة  مويمي  الحيدة  إلى  ملكيتها 
83 حصة اجتماعية تعود ملكيتها إلى 
الحيد لبيض عبدهللا و ت7 حصة في 
الزهراء  لبيض فاطمة  ارنحة  ملكية 
و 52ت حصة في ملكية الحيد لبيض 
ملكية  في  حصة  52ت  و  عبداملنعم 
الحيد لبيض زين الدين الكل لفائدة 

الحيد بوت عزيز.

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: استقالة املحيف وتعيين الحيد 
التعريف  بطاقة  الحامل  عزيز  بوت 
والحاكن   G3329تت عدد  الوطنية 
بالقنيطرة حي األمل الزنقة 65 الرقم 

ت335 محيف وحيد للشركة املذكورة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 88935.
527I

FINCOSA MARRAKECH

 GROUPE EL BAHJA
PALMERAIE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
محويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80ت بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 
املغرب

 GROUPE EL BAHJA PALMERAIE
شركة ذات املحؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي دائرة 

النخيل - 50000 مراكش.
محويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت92ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في تت أكتوار ت202 مم محويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املحؤولية املحدودة« إلى »شركة 

املحاهمة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29580ت.
528I

FINCOSA MARRAKECH

 GROUPE EL BAHJA
PALMERAIE
تعيين مدير عام

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80ت بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 

املغرب

 GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

شركة  املحاهمة

وعنوان مقرها االجتماعي دائرة 

النخيل - 50000 مراكش املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت92ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

تعيين الحيد ة( بن الدرقاوي لححن 

 GROUPE لشركة  عاما  مديرا 

بتاريخ  EL BAHJA PALMERAIE 

 تت أكتوار ت202.

فيما  املخولة  الصالحيات  ومتمثل 

يلي: رئيس مجلس االدارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29580ت.

529I

CABINET BAHMAD

DAR SLITINE
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 

ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د ت شقة 

ب ت2 الطابق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب

DAR SLITINE شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

ت، شقة رقم 09 مبنى 8 أ زهور ماركة  

- 50.000 مراكش املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82635

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الحيد  الحيد  ة(  مفويت 
حصة  000.ت  سليطين   سني  نبيل  
حصة  000.ت  أصل  من  اجتماعية 
 NASLI الشركة   الحيد  ة(  لفائدة  
HOLDING بتاريخ 5ت شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29352ت.

530I

مكتب محاسبة

S.TAF.M
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
S.TAF.M شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا مينجداد - 
52600 منجداد املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5527ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.TAF.M
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املناجم
نقل الحلع لححاب الغيف

االشغال املختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مينجداد  العليا  فركلة  يحيى  سيدي 

52600 منجداد املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

 800   : اوحوران  براهيم  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

اوحوران  الرحمان  عبد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة   200   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد براهيم اوحوران عنوانه ا( 

فرنحا 35000 مونبولي فرنحا.
اوحوران  الرحمان  عبد  الحيد 
منغيف  اميضر  ازومكن  عنوانه ا( 

55800 منغيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد براهيم اوحوران عنوانه ا( 

فرنحا 35000 مونبولي فرنحا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 2368.
Iت53

CONSEILS EVERNAGE

SAFOINE LUXURY CAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ت

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

SAFOINE LUXURY CAR  شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املحيفة 

2 د رقم 520 مراكش - 50000 
مراكش املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95095
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم   ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  محويل  
للشركة من »حي املحيفة 2 د رقم 520 
مراكش - 50000 مراكش املغرب« إلى 

»محل 9ت عمارة ب GH8 عين سونة 
مراكش    50000  - مراكش  محاميد 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29553ت.

532I

ED TRUST

UNIVERSEL CHAUSSURES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

ED TRUST
 BD ALQODS 826

 MANDARONA 826 BD
 ALQODS MANDARONA،

20480، Casablanca MAROC
 UNIVERSEL CHAUSSURES

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 826 شارع 
القدس منظرونا عين الشق الدار 
البيضاء - 53ت20 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.252659

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
UNIVERSEL CHAUSSURES  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
القدس  826 شارع  مقرها اإلجتماعي 
 - البيضاء  الدار  الشق  منظرونا عين 
53ت20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مراكم الخحائر.
و حدد مقر التصفية ب 826 شارع 
الدار  الشق  عين  منظرونا  القدس 
البيضاء  الدار  53ت20   - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

املنيعي   أمين    محمد  الحيد ة( 
 Rue 65, Oued  ,72 وعنوانه ا( 
Sebou, Oulfa 20000 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798659.

533I

MISAGROUP

CBC AFRICA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CBC AFRICA شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

 AV LALLA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 YACOUT ANGLE MUSTAFA EL

 MAANI 2EME ETG N 62  6ت -

CASABLANCA 20000 املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  6ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 CBC  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبناء و بيع العقارات.

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME ETG

 N 62  620000 - ت CASABLANCA

املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد مجيد ان�ضي :  000.ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ان�ضي  مجيد  الحيد 
 7 و شقة  عمارة   227 ميحان  مجزئة 
البيضاء  صالح  اوالد  الصناعي  الحي 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  ان�ضي  مجيد  الحيد 
 7 و شقة  عمارة   227 ميحان  مجزئة 
البيضاء  صالح  اوالد  الصناعي  الحي 

20000 الدار البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800575.
535I

HTA CONSEIL

ALBA PEINTURES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 
ألبيف األول الطابق الحابع مكتب 

رقم 709 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

ALBA PEINTURES شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 286 
شارع   عقوب املنصور الطابق 

األول ، املكتب رقم ت - 20380 الدار 
البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ALBA  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.PEINTURES
مصنيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مصدير،  استيفاد،  تعبئة،  انتاج، 

شراء وايع جميع الكيماويات.
 286  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  املنصور  شارع   عقوب 
األول ، املكتب رقم ت - 20380 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقحم كالتالي:
الحيد هالل  ليل :  5.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.
الحيد هالل نبيل :  3.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.
 3.000   : امزيل  حامد  الحيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد هالل  ليل عنوانه ا( زنقة 
الدار  0ت202  الهناء  حي  3ت  رقم   30

البيضاء املغرب.
عنوانه ا(  نبيل  هالل  الحيد 
82ت27  09 بوسكورة  الحكمة  مجزئة 

النواصر املغرب.
عنوانه ا(  امزيل  حامد  الحيد 
كاليفورنيا  الشباب  مجزئة   06 رقم 

20520 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد هالل  ليل عنوانه ا( زنقة 
الدار  0ت202  الهناء  حي  3ت  رقم   30

البيضاء املغرب
عنوانه ا(  نبيل  هالل  الحيد 
82ت27  09 بوسكورة  الحكمة  مجزئة 

النواصر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800565.

535I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

CHAMAGRI SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 مازة ، 35000، 

مازة املغرب

CHAMAGRI SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

كنوز 50  املحيفة 2  - 35000 مازة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

27ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    CHAMAGRI SARL

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اإلجتماعي مجزئة كنوز 50  املحيفة 2  

- 35000 مازة املغرب نتيجة ل : عدم 

الد ل.

مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مازة   35000  -   2 املحيفة    50 كنوز 

املغرب. 

و عين:

و  البكوري  هشام    الحيد ة( 

الرقم  سكن  امين  مجزئة  عنوانه ا( 

59  35000 مازة املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 587.

536I

DEMER CONSULTING

DYNAMIC GROWTH
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET ت  RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°7ت QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

  DYNAMIC GROWTH

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9تت شارع 

عبداملومن طابق 2 رقم 8ت - 20000 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  6ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIC GROWTH

غرض الشركة بإيجاز : إستيفاد و 

التصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 9تت شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 8ت - 20000 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

  REDAS HOLDING الشركة 

درهم  000.ت  بقيمة  حصة   :  660

للحصة.

حصة   TERJAR :  350 الشركة 

بقيمة 000.ت درهم للحصة. 

 REDAS HOLDING  : الشركة 

660 بقيمة 000.ت درهم.
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بقيمة   TERJAR : 350 الشركة 

000.ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 REDAS HOLDING الشركة 

عبداملومن  شارع  9تت  عنوانه ا( 

البيضاء   20000 8ت  رقم   2 طابق 

املغرب.

الشركة TERJAR عنوانه ا(  أوالد 

ملول  ايت   80000 ملول   ايت  حدو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة أسماء القادري  عنوانه ا( 

 N° أمنديور  فيال  أزمور  طريق  كم   8

20000  20 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800622.

537I

AMINE HISSABAT

VITALPRO S.A.R.L
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

.VITALPRO S.A.R.L

ش.م.م. برأسمال 00000ت  درهم في 

التصفية.

رقم 3 شارع موالي رشيد سال 

الجديدة

انتهاء التصفية و التشطيب من 

السجل التجاري.

االستثنائي  العام  الجمع  قرر  ت( 

فيتال  ت25/06/202  بتاريخ  املنعقد 

برو ، ش.م.م ما يلي:

النهائي  الححاب  على  املوافقة   *

للتصفية الحبية للشركة.

* اإلغالق النهائي لعملية التصفية 

الحبية املحبقة.

* إعفاء ومافئة ذمة املصفي.

السجل  من  الشركة  تشطيب   *

التجاري بالرااط عدد 5ت22.7ت.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  مم   )2   
بحال  االبتدائية  للمحكمة  الضبط 
عدد  محت  ت202/ت27/0  يوم 

37577
مقتطف وايان لإلشهار 

538I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 CENTRE
 PLURIDISCIPLINAIRE

MULTISENS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-05 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

 CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE
MULTISENS شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 - زنقة 
كارنو الطابق الثامن رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20663ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  6ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE

.MULTISENS
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطب النف�ضي التفبوي
الحركة النفحية.

عنوان املقر االجتماعي : 23 - زنقة 
كارنو الطابق الثامن رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

التمحماني  محمد  لوق  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

التمحماني  محمد  لوق  الحيد 

مركب  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 
ت2  رقم   29 عمارة  فيالج  عايدة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

التمحماني  محمد  لوق  الحيد 

مركب  رشيد  موالي  شارع  عنوانه ا( 
ت2  رقم   29 عمارة  فيالج  عايدة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 256777.

539I

ديوان الخافة

BUN&MORE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ديوان الخافة

مكتب 55 ، الطابق الثالث ، إقامة 

كاميليا ، زاوية شارع محمد ديوري 

ومحمد عبده القنيطرة ، 5000ت، 

القنيطرة املغرب

BUNS&MORE شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 

شقة 8 شارع موالي أحمد لوكيلي 

ححان  - 0000ت الرااط املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ت555ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUNS&MORE
و  مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ممون حفالت.
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 30 
لوكيلي  أحمد  موالي  شارع   8 شقة 

ححان  - 0000ت الرااط املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بحراوي  سارة  الحيدة 
األشعري  شارع  5ت  شقة  8ت  عمارة 

أكدال 0000ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بحراوي  سارة  الحيدة 
األشعري  شارع  5ت  شقة  8ت  عمارة 

أكدال 0000ت الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف   03 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 8569.
550I

FOUZMEDIA

NACMED SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 NACMED SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 5 - 5000ت 

القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55ت63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NACMED SARL AU
مفرز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومنظف النفايات.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

5000ت   -  5 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد الناصيفي عنوانه ا( 

 5 الرقم   9 الزنقة  الحرية  مجزئة 

الدارالبيضاء   --- مومن  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد محمد الناصيفي عنوانه ا( 

 5 الرقم   9 الزنقة  الحرية  مجزئة 

سيدي مومن --- الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم -.

Iت55

FOUZMEDIA

SOCIETE OSSINE CO SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  SOCIETE OSSINE CO SARL
»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 58 زنقة 
محمد القري واشبيلية إقامة مها أ 

الشقة 5 - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5ت شتناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 
مايلي: إعالن وفاة الشريكة املرحومة 
وموزيع   ، العلوي  منصف  الهاشمية 
ورثتها  بين  الشركة  في  حصة   272
الخيف  بناني  ححين  األربعة  الحيد 
 ، الخيف  بناني  الفتاح  عبد  والحيد   ،
والحيد عبد هللا بناني الخيف ، والحيد 
عزيز بناني الخيف. ( وابنة واحدة فقط 

الحيدة عائشة بناني الخيف.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التافع بكافة األسهم املوروثة من قبل 
الخيف  60.55  بناني  ححين  الحيد 
بناني  الفتاح  عبد  والحيد  حصة(، 
الخيف  60.55 حصة( ، والحيد عبد 
 ، حصة(  الخيف  60.55  بناني  هللا 
والتي متافع ومحمل وفًقا لألمر العادي 
والقانوني. مضمن في هذا األمر امللكية 
املوروثة  األسهم  لجميع  الكاملة 
درهم  00ت  بقيمة  حصة(  (32.ت8ت 
للشركة التي منتمي إليها، للحيد عزيز 
حصة   55.00 مقابل  الخيف  بناني 
مقابل  الخيف  بناني  عائشة  وللحيدة 

36.32ت حصة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي  ت:  رقم  بند 
مايلي: إعالن وفاة الشريكة املرحومة 
وموزيع   ، العلوي  منصف  الهاشمية 
ورثتها  بين  الشركة  في  حصة   272

الخيف  بناني  ححين  األربعة  الحيد 
 ، الخيف  بناني  الفتاح  عبد  والحيد   ،
والحيد عبد هللا بناني الخيف ، والحيد 
عزيز بناني الخيف. ( وابنة واحدة فقط 

الحيدة عائشة بناني الخيف.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التافع بكافة األسهم املوروثة من قبل 
الخيف  60.55  بناني  ححين  الحيد 
بناني  الفتاح  عبد  والحيد  حصة(، 
الخيف  60.55 حصة( ، والحيد عبد 
 ، حصة(  الخيف  60.55  بناني  هللا 
والتي متافع ومحمل وفًقا لألمر العادي 
والقانوني. مضمن في هذا األمر امللكية 
املوروثة  األسهم  لجميع  الكاملة 
درهم  00ت  بقيمة  حصة(  (32.ت8ت 
للشركة التي منتمي إليها، للحيد عزيز 
حصة   55.00 مقابل  الخيف  بناني 
مقابل  الخيف  بناني  عائشة  وللحيدة 

36.32ت حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 88936.
552I

FOUZMEDIA

OJC CONSULTING PRIVE
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 OJC CONSULTING PRIVE

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ت3 زنقة 

الشهيد عبدالحالم بن محمد الزنقة 
M سابقا فال فلوري إقامة رياض 

الزيتونة - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55755

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  ت202 مم  25 أكتوار  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
مفويت 335 حصة بقيمة 00ت درهم 
بردية  االنحة  ملكية  في  للواحدة 
 ، جابر  نوفل  الحيد  لفائدة  شيماء 

ومفويت 66ت حصة اجتماعية بقيمة 
00ت درهم للواحدة في ملكية الحيد 
نوفل  الحيد  لفائدة  اسامة  بهيج 
جابر، ومفويت 67ت حصة اجتماعية 
لفائدة  للواحدة  درهم  00ت  بقيمة 

الحيد جابر عبدالحي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شيماء  بورداية  ارنحة  استقالة 
مهمة  من  عبدالحي  جابر  والحيد 
جابر  نوفل  الحيد  وتعيين  التحييف 
الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 
ومخول  للشركة  محيف   GM29979ت

له جميع الصالحيات واإلمضاء
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
مفويت 335 حصة بقيمة 00ت درهم 
بردية  االنحة  ملكية  في  للواحدة 
 ، جابر  نوفل  الحيد  لفائدة  شيماء 
ومفويت 66ت حصة اجتماعية بقيمة 
00ت درهم للواحدة في ملكية الحيد 
نوفل  الحيد  لفائدة  اسامة  بهيج 
جابر، ومفويت 67ت حصة اجتماعية 
لفائدة  للواحدة  درهم  00ت  بقيمة 

الحيد جابر عبدالحي
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شيماء  بورداية  ارنحة  استقالة 
مهمة  من  عبدالحي  جابر  والحيد 
جابر  نوفل  الحيد  وتعيين  التحييف 
الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 
ومخول  للشركة  محيف   GM29979ت

له جميع الصالحيات واإلمضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 88968.

553I

GESTION

BAGMAB TRAVAUX
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM N°36

 ETG 1-MOHAMMEDIA ،
 20800، MOHAMMEDIA
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MAROC

 BAGMAB TRAVAUX

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت2 طريق 

ابو عبدهللا نفيع مجزئة ابن عمر 

الطابق 5 الشقة 0ت املعاريف 

الدارالبيضاء - 20330 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAGMAB TRAVAUX

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االعمال املختلفة.

ت2   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابن  مجزئة  نفيع  عبدهللا  ابو  طريق 

املعاريف  0ت  الشقة   5 الطابق  عمر 

20330 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

500 حصة    : الحيد بكورة ميلود 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد مافوك عادل :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ميلود  بكورة  الحيد 

بن  3202ت  سليمان  بن  مليلة  مركز 

سليمان املغرب.

عنوانه ا(   عادل  مافوك  الحيد 

مليلة بن سليمان 3202ت بن سليمان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  ميلود  بكورة  الحيد 

بن  3202ت   بن سليمان  مليلة  مركز 

سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800579.

555I

مكتب املحاسبة

مكتبة دار الديوان
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مكتب املحاسبة

9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 25350، سيدي بنور 

املغرب

مكتبة دار الديوان شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سليمان الطابق االر�ضي عمارة 

2 املحل 22 حي املطار الجديدة. 

25200 الجديدة. املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8559ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  غشت   09

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: مكتبة  اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

دار الديوان.

غرض الشركة بإيجاز : بيع ادوات 

و اجهزة املكتب.

بيع اجهزة الحاسوب.

كاميفة  و  الشبكة  نظام  متبيت 

املراقبة.

مقاول في اشغال املختلفة و البناء.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 عمارة  االر�ضي  الطابق  سليمان 
املحل 22 حي املطار الجديدة. 25200 

الجديدة. املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : بنقدان  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد  الد بنقدان :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بنقدان   محمد  الحيد 
شارع موالي عبد هللا رقم 25 سيدي 

بنور. 25350 سيدي بنور. املغرب.
عنوانه ا(  بنقدان  الحيد  الد 
بشارع موالي عبد هللا رقم 86 سيدي 

بنور. 25350 سيدي بنور. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بنقدان   محمد  الحيد 
شارع موالي عبد هللا رقم 25 سيدي 

بنور. 25350 سيدي بنور. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ ت0 شتناف 

ت202 محت رقم 26893.
555I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

UZAKEL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة مانحيفت عمارة 8ت شقة 2ت 
اكدال ، 0090ت، الرااط املغرب
UZAKEL شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مانحيفت عمارة 8ت رقم 2ت اكدال 
0090ت الرااط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

58059ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  ت2  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    UZAKEL
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
2ت  رقم  8ت  عمارة  مانحيفت  زنقة 
0090ت الرااط املغرب نتيجة  اكدال 
مما  الجمركية  الضرايب  ارمفاع   : ل 
لعدم  املشروع  عن  التخلي  الى  ادى 

مردوديته.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اكدال  2ت  رقم  8ت  عمارة  مانحيفت 

0090ت الرااط املغرب. 
و عين:

و  الحجوي  ماجدة   الحيد ة( 
عنوانه ا( اقامة كونتفي كلوب عمارة 
مو�ضى  اوالد  ت5  رقم   2 الطابق   E2
املغرب  بوزنيقة  02ت3ت  شراط  

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 2 الطابق   E2 عمارة  كلوب.  كونتفي 

رقم ت5 اوالد مو�ضى شراط بوزنيقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 55ت9تت.
556I

NKH CONSULTING SARL

SAFANARG
 شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP ت TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SAFANARG شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اكليل 
رقم ت هرهورة ممارة شاطئ  ممارة 

0000ت ممارة املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
0502/89559ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
  SAFANARG الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها 0.000ت درهم وعنوان 
ت  رقم  اكليل  اإلجتماعي  مقرها 
0000ت  ممارة  شاطئ   ممارة  هرهورة 
ازمة ميداني    : نتيجة ل  املغرب  ممارة 

و منافحة.
و حدد مقر التصفية ب حي إكليل 
ممارة  شاطئ   ممارة  هرهورة  ت  رقم 

2000ت ممارة املغرب. 
و عين:

و  بلحاج  عائشة   الحيد ة( 
هرهورة  ت  رقم  إكليل  حي  عنوانه ا( 
املغرب  ممارة  0000ت  شاطئ   ممارة 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي إكليل رقم ت 

هرهورة ممارة شاطئ 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 32ت9تت.
557I

NKH CONSULTING SARL

OPTI-LAB
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP ت TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
OPTI-LAB شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي محرور 
رقم 3ت و 7ت شارع الححن الثاني 

طابق األول ممارة ممارة 2000ت ممارة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت32تت/0505ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  تت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
OPTI-LAB  مبلغ رأسمالها 00.000ت 
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الححن  7ت شارع  و  3ت  رقم  محرور 
الثاني طابق األول ممارة ممارة 2000ت 
ممارة املغرب نتيجة ل : منافحة وأزمة 

كوفيد9ت.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الححن  7ت شارع  و  3ت  رقم  محرور 
الثاني طابق األول ممارة ممارة 2000ت 

ممارة املغرب. 
و عين:

و  الحالمي  بدر   الحيد ة( 
ليبيا  زنقة  سينا  بن  حي  عنوانه ا( 
كمصفي  املغرب  ممارة  2000ت  ممارة 

 ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 
: حي محرور رقم  بالتصفية  املتعلقة 
طابق  الثاني  الححن  7ت شارع  و  3ت 

األول ممارة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 35ت9تت.
558I

ANR INDUSTRIES

ANR INDUSTRIES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

PHARMACIE ANNAJAT CASA
ت2 عمارة ج شارع ميشكا البحتان 
حي اإلنارة عين الشق ، 20000، 

CASABLANCA MAROC
ANR INDUSTRIES شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت7 

زنقة ابن بطوطة ، زاوية زنقة ابن 
بطوطة و عبد الكريم الديوري ، 
الطابق االول الرقم 03  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت76ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   23
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ANR  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIES
االستيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصحي  واإلنتاج  والتوزيع  والتصدير 
لورق التواليت وورق فوط التنظيف 
األوراق  أو  واملناديل  اليد  ومناشف 
والنظافة  املنزلية  لألغراض  املماثلة 
القطني  والحليلوز  واملراحيض 
والصوف وشبكات ألياف الحليلوز ، 
وإن كانت مكعبة ، مطوي ، منقوش ، 
مختوم ، مثقب ، سطس ملون ، سطس 
أو  لفات  ، بشكل  أو مطبوع  مز رف 

صفائس..
ت7 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ابن بطوطة ، زاوية زنقة ابن بطوطة و 
عبد الكريم الديوري ، الطابق االول 
الدارالبيضاء   20000  -   03 الرقم 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : بشرى  مافوك  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
500 حصة    : الحيد اكريوة زهيف 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بشرى  مافوك  الحيدة 
الطابق  ت5  درج  املدينة  بين  اقامة 
2 رياض االندلس عين  الحفلي شقة 

الشق 20500 البيضاء املغرب.
عنوانه ا(  زهيف  اكريوة  الحيد 
الطابق  ت5  درج  املدينة  بين  اقامة 
2 رياض االندلس عين  الحفلي شقة 

الشق 20500 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  زهيف  اكريوة  الحيد 
الطابق  ت5  درج  املدينة  بين  اقامة 
2 رياض االندلس عين  الحفلي شقة 

الشق 20500 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799590.
559I

CONSEILS EVERNAGE

CASH-B
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ت

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

CASH-B شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت6 شارع 
يوغوزالفيا ممر الغندوري محل 53 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33593
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
  CASH-B الوحيد  الشريك  ذات 
درهم  0.000ت  رأسمالها  مبلغ 
شارع  ت6  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 53 محل  الغندوري  ممر  يوغوزالفيا 
املغرب  مراكش   50000  - مراكش 

نتيجة ل :..
و حدد مقر التصفية ب ت6 شارع 
 53 محل  الغندوري  ممر  يوغوزالفيا 

مراكش - 50000 مراكش املغرب. 
و عين:

الحيد ة( عادل   اينتي و عنوانه ا( 
الشريفية   69 فيال  اركان  غولف 
املغرب  مراكش   50000 تحلطانت  

كمصفي  ة( للشركة.
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وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29538ت.

550I

MAIROUCHE FISC

OASIS UNIVERSITAIRE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

MAIROUCHE FISC

55ت شارع محمد الحادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 03 كلميم ، 

000ت8، كلميم املغرب

OASIS UNIVERSITAIRE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

مجزئة وازيس دور كيلومتف 7 جماعة 

اباينو كلميم - 000ت8 كلميم املغرب.

مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3383

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

املصادقة على :

سالك  احمد  الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   50 الليل  بريد 

الحيد  ة(  لفائدة   500 حصة  أصل 

اعتماد كبوس بتاريخ ت0 نوناف ت202.

مفويت الحيد  ة( كي محود مراش 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

اعتماد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

كبوس بتاريخ ت0 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  5ت  بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

ت202 محت رقم 398.

Iت55

WAY CONSEIL

KALIMAT TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KALIMAT TRAVAUX شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محليم مجزيئة بكار الطابق 3 شقة 
رقم 5ت باب دكالة - 60ت50 مراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20335ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت3 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KALIMAT TRAVAUX

- معدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,أدوات وأليات صناعية   كراء و بيع( 

- استيفاد ومصدير  أداء مجاري أو 

وسيط( ، أعمال الصرف الصحي 

شبكات  طرق  أعمال  مقاول   -

متنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة   3 الطابق  بكار  مجزيئة  محليم 
60ت50 مراكش  5ت باب دكالة -  رقم 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد  الد الفقيلي :  00ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الفقيلي  الحيد  الد 
طريق  90ت  رقم   2 االزدهار  مجزيئة 

أسفي  60ت55 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الفقيلي  الحيد  الد 
طريق  90ت  رقم   2 االزدهار  مجزيئة 

أسفي  60ت55 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29503ت.

552I

RIVE DROITE CONSULTING

 D.G.N DECO
GEOMETRIQUE NORD

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 5تت

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 D.G.N DECO GEOMETRIQUE
NORD  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يوسف بن ماشفين، رقم 5، الطابق 

2 رقم 3. - 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
805ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 D.G.N : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.DECO GEOMETRIQUE NORD

غرض الشركة بإيجاز :

اإلنعاش العقاري ؛

األرا�ضي،  مجزئة  عمليات  إنجاز 

للحكن  املخصصة  البنايات  وتشييد 

أو االستغالل التجاري أو الصناعي أو 

اإلداري، بهدف بيعها أو كرائها؛

بناء واستغالل املراكز ؛

واملركبات  التففيه  مراكز  ناء 

الحياحية ؛

الخشبية  االصطياف  بيوت  بناء 

قصد بيعها أو كرائها ؛

استغالل النزل أو الفنادق ؛

شراء أو بيع أو كراء جميع أدوات 

البناء ؛

األمالك  وجميع  األرا�ضي  شراء 

املبنية أو املخصصة للبناء، وايعها ؛

أنواع  جميع  ومصدير  استيفاد 

املنتجات واألدوات .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف بن ماشفين، رقم 5، الطابق 2 

رقم 3. - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

00ت    : راطة  الصمد  عبد  الحيد 

حصة بقيمة 000.ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

راطة  الصمد  عبد  الحيد 
يزناسن  بني  زنقة  5ت  رقم  عنوانه ا( 

النفجس د 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

راطة  الصمد  عبد  الحيد 
يزناسن  بني  زنقة  5ت  رقم  عنوانه ا( 

النفجس د 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9999.

553I
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واو باميمو

واو باتيمو
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

واو باميمو

مولى اسماعيل اقامة زهراء القبو 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

واو باميمو  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مولى 

اسماعيل اقامة زهراء  - 90000 

طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت35ت2ت

في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  27 شتناف   

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

واو   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

باميمو.

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مولى اسماعيل اقامة زهراء  - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : هريش  العلى  عبد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عبد العلى هريش عنوانه ا( 

دوار سيدى محمد بن قاصم نويرات 

بلقصيفى 50ت6ت بلقصيفى املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبد العلى هريش عنوانه ا( 

دوار سيدى محمد بن قاصم نويرات 

بلقصيفى 50ت6ت بلقصيفى املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  ت0  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 7ت2575.

555I

CABINET OBILAT

 GROUPE DES ECOLES PAUL

VALERY

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CABINET OBILAT

23 زنقة كارنوط ، 90000، طنجة 

املغرب

 GROUPE DES ECOLES PAUL

VALERY شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

 Local وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°9,1er étage, 15 angle rue de

 Belgique et rue de Holland -

90000 طنجة اململكة املغراية

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

725ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE DES ECOLES PAUL

.VALERY

:.اساسا:  بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاط الشركات القابضة.

- االستحواذ على مشاركة مباشرة 

أو غيف مباشرة في جميع العمليات أو 

الشركات  إنشاء  طريق  عن  الشركات 

رأس  زيادة  أو  مكوينها  في  املشاركة  أو 

مال الشركات القائمة بالفعل أو عن 

طريق الرعاية أو غيف ذلك.

شراء جميع األوراق املالية وجميع 

أو  بيعها  أو  الفائدة  ذات  األسهم 

استبدالها بححابها.

املالية  أوراقها  محفظة  إدارة 

بجميع  األموال  رؤوس  واستثمار 

أشكالها.

املعامالت  جميع  أعم  وبشكل   -

واملنقولة  والصناعية  التجارية 
والعقارية واملالية التي يمكن أن تعزز 

مطور الشركة..

 Local  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 N°9,1er étage, 15 angle rue de

 Belgique et rue de Holland -

90000 طنجة اململكة املغراية.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحليماني  العلوي  أسامة  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

الحليماني  العلوي  يحيى  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحليماني  العلوي  أسامة  الحيد 
عنوانه ا( ت، زنقة ابن زيدون 90000 

طنجة اململكة املغراية.

الحليماني  العلوي  يحيى  الحيد  

 RENE LEVESQUE  280 عنوانه ا( 

 OUEST APT 2102,  H2Z0B5

.MONTREAL CANADA

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحليماني  العلوي  أسامة  الحيد 
عنوانه ا( ت، زنقة ابن زيدون 90000 

طنجة اململكة املغراية.

الحليماني  العلوي  يحيى  الحيد  

 RENE LEVESQUE  280 عنوانه ا( 

 OUEST APT 202ت H2Z0B5

MONTREAL CANADA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257855.

555I

SOCIETE GUANA TRANS SARL

STE GUANA TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مفويت حصص

SOCIETE GUANA TRANS SARL

 FES LOT 75 APPT 5 CITE BAB

 EL GHOUL DHAR MEHREZ FES

 LOT75 APPT N5 CITE BAB EL

GHOUL، 30000، FES MAROC

 STE GUANA TRANS

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 BUREAU وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°28, 4EME ÉTAGE, BUREAU

 ASSAFAE ROUTE DE SEFROU?

 MOULAY RACHID FES - 30000

.FES MAROC

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

89ت66.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOUNIR EL الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   GUANA 500

أصل 000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( 

بتاريخ   RACHID EL HAMZAOUI

03 شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5903.

556I



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23538

FEK TAYRI

 فك تايري
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FEK TAYRI
 RABAT HASSAN 55 AVENUE

 ALAOUIYNES APPT 4 RABAT،
10020، RABAT MAROC

 فك مايري  شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 
شارع إبن سينا شقة رقم تت أكدال 
الرااط - 0090ت  - 0090ت  الرااط  

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت5595ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
فك    : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مايري.
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 
التدريب   اإلستشارات   التكوين 
و  للشركات  التقنية  املحاعدات 

لألشخاص.
 59 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تت أكدال  إبن سينا شقة رقم  شارع 
الرااط   0090ت    - 0090ت    - الرااط 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
50 حصة    : محمد   اعبو  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 50   : عايدة  يفالدين   الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  محمد  اعبو  الحيد 
050تت    58 رقم  الجرف  زنقة  بطانه 

سال املغرب.
عايدة  يفالدين   الحيدة 
3ت  عنوانه ا( شارع مدغشقر عمارة 

شقة 5 0050ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  محمد  اعبو  الحيد 
050تت    58 رقم  الجرف  زنقة  بطانه 

سال املغرب
عايدة  يفالدين  الحيدة 
3ت  عنوانه ا( شارع مدغشقر عمارة 

شقة 5 0050ت  الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 0592ت.
557I

NKH CONSULTING SARL

BOOV GREEN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP ت TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BOOV GREEN شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ت شارع 

األبطال شقة 5 أكدال الرااط 
الرااط 0000ت الرااط املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27379ت/0503ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
أكدال   5 شقة  األبطال  شارع  »5ت 
الرااط  0000ت  الرااط  الرااط 
56ت  عمارة   5 »رقم  إلى  املغرب« 
النصر بت ممارة ممارة 2000ت ممالرة  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 33ت9تت.

558I

ASMAA MEDIA GROUP

TISALIMA TRANSPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 الافنو�ضي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

TISALIMA TRANSPORT شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد زفزاف فصيلة ت شطر 5 

عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 

مومن - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تتتت53.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف   20 في  املؤرخ 

شركة   TISALIMA TRANSPORT

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ت شطر  زفزاف فصيلة  شارع محمد 

5 عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 

مومن - 20000 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة لعدم االشتغال.

و عين:

و  بنتيس  الرحيم   عبد  الحيد ة( 
رقم   22 زنقة  الفالح  حي  عنوانه ا( 

املغرب  الدارالبيضاء   20000  26

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي  ت202  شتناف   20 بتاريخ 

 5 شطر  ت  فصيلة  زفزاف  محمد 

سيدي  الوالء  حي   2 مكتب   8 عمارة 

مومن - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 786937.

559I

ASMAA MEDIA GROUP

WINTER SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 الافنو�ضي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

WINTER SERVICES شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد زفزاف فصيلة ت شطر 5 

عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 

مومن - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.507939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف  ت2  في  املؤرخ 

ذات  شركة   WINTER SERVICES

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ت شطر  زفزاف فصيلة  شارع محمد 

5 عمارة 8 مكتب 2 حي الوالء سيدي 

مومن - 20000 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة لعدم االشتغال.

و عين:

و  عحيلي  عماد   الحيد ة( 
 2 زنقة   2 عثمان  سيدي  عنوانه ا( 
رقم ت7 مافوكة 20000 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي  ت202  شتناف  ت2  بتاريخ 

 5 شطر  ت  فصيلة  زفزاف  محمد 

سيدي  الوالء  حي   2 مكتب   8 عمارة 

مومن - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 786938.

560I
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MCG

كا أس أل �ضي كروب
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كا أس أل �ضي كروب شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�ضي، العمارة 2ت، الشقة 
5، سين - 50000 مراكش املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت000ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 07 فافاير 2020 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
2ت،  العمارة  الفا�ضي،  عالل  »شارع 
مراكش   50000  - سين   ،5 الشقة 
املغرب« إلى »املكتب رقم 2ت، الطابق 
مقاطع  كليز،  األعمال  مركز  الثاني، 
شارع  و  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
مراكش    50000  - رشيد  موالي 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 محت رقم ت527تت.
Iت56

AXE CONSEIL

فون انفيني
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

AXE CONSEIL
 APPART N° 06 IMM 33
 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

فون انفيني شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 63 

بلوك د8 شارع تت يناير حي الدا لة 
اكادير - 80060 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35525
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2020 مقرر حل  2ت أكتوار  املؤرخ في 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  انفيني   فون  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
د8  بلوك   63 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - اكادير  الدا لة  يناير حي  تت  شارع 
80060 اكادير املغرب نتيجة ل : حل 

إرادي للشركة.
 63 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
بلوك د8 شارع تت يناير حي الدا لة 

اكادير - 80060 اكادير املغرب. 
و عين:

و  شارمون  لوكاس   الحيد ة( 
 ، سيزان  بول  شارع  2ت3  عنوانه ا( 
200ت0  فرنحا  بيليغارد،  27ت30 
بيليغارد فرنحا كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
مارس  تت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 98693.
562I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 LES VERGERS
D›AZEMMOUR بساتن ازمور

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

 LES VERGERS D’AZEMMOUR«
« SARL

بحامين أزمور ش.م.م 
شركة محدودة املحؤولية رأسمالها 

20.000ت درهم
املقر االجتماعي: ت3ت شارع انفا 

إقامة أزور مكتب تت ب 
−  الدار البيضاء

مأسيس شركة 
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  مأسيس  مم  ت202،  أكتوار 
املميزات  ذات  املحؤولية  محدودة 

التالية:
الشركاء:

  AMASHE - شركة اماش ش.م.م 
  SARL AU

ش.م.م  نايلحما  شركة   -
   NAYLISMA SARL AU

- شركة العقارية  ل. ف. م  ش.م.م 
  FONCIERE LVM SARL

ش.م.م      أزمور  بحامين   : التحمية 
 LES VERGERS D’AZEMMOUR

 SARL
محدودة  شركة  نوعية الشركة:  

املحؤولية 
املوضوع االجتماعي  

واالستغالل  ومطوير  اقتناء   •
املباشر أو غيف املباشر ومأجيف جميع 
األرا�ضي وجميع املمتلكات املخصصة 
جميع  عام  وبشكل  للزراعة،  حصرًيا 
جميع  وكذلك  الفالحية،  املباني 
لتحقيق  الالزمة  املنقولة  املمتلكات 

هذا الغرض؛
املنتجات  جميع  وايع  اإلنتاج   •

الزراعية.
في  بما  • ممارسة أي نشاط زراعي 
التي  ملك  الخصوص  وجه  على  ذلك 
56 من قانون العام  حددت في املادة 

للضرائب.
شركة  أي  وإدارة  املحاهمة   •
بأي  زراعي  استغالل  وأي  زراعية 

شكل من األشكال.
ابتداء  سنة   99 مدة الشركة : 

من ماريخ مأسيحها
شارع  ت3ت  املقر االجتماعي : 
الدار  ـ  تت ب  أزور مكتب  إقامة  انفا 

البيضاء.
رأسمال الشركة :

رأسمال  حدد  التحييف : 
درهم  20.000ت  مبلغ  في  الشركة 
فئة  من  حصة  200.ت  على  مقحمة 
للشركاء  درهم،  صصت  00ت 

كالتالي:

- شركة اماش 500 حصة
- شركة نايلحما 500 حصة

 500 م  ل.ف.  العقارية   شركة   -
حصة

غيف  ملدة  للشركة  كمحيفان  عينا   
محدودة

-  الحيد عزيز عبدو سيمو
- الحيد كريم العلمي

فامس  من  مبتدئ  الحنة املالية : 
يناير ومنتهي في ت3 د حماف لكل سنة. 
األرااح  موزع  األرااح : 
القانوني  االحتياطي  مكوين  بعد 
هو  ما  للشركاء ححب  الباقي  ويخول 
مذكور في القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
رقم  محت  البيضاء  للدار  التجارية 

800575 بتاريخ 6تنونافت202
بالسجل  الشركة  تسجيل  ومم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
بتاريخ   522625 رقم  محت  البيضاء 

6ت نوناف ت202.
بمثابة مقتطف وايان

563I

G.MAO.CCF

STE SMILE DESIGNERS 
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 25

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE SMILE DESIGNERS شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
6 إقامة الواحة   زنقة   التهامي  
الهارو�ضي  حي  بدر  فاس رقم 

6 إقامة الواحة   زنقة   التهامي  
الهارو�ضي  حي  بدر  فاس 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5738.



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23540

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل   26 أكتوار  املؤرخ في 
شركة   STE SMILE DESIGNERS
ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
التهامي   الواحة   زنقة    إقامة   6 رقم 
الهارو�ضي  حي  بدر  فاس رقم 6 إقامة 
الهارو�ضي   التهامي   زنقة    الواحة   
30000 فاس املغرب  بدر  فاس  حي  
عدم  مع   النشاط  لتوقيف  نتيجة 
حصوله  على الر صة  ملزاولة  املهنة.

و عين:
العراقي   الححن    الحيد ة( 
الواحة   اقامة   و عنوانه ا(  الححيني 
حي   الهارو�ضي   التهامي  زنقة    6 رقم 
املغرب  فاس   30000 فاس  بدر  

كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  ت202  أكتوار   26 بتاريخ 
التهامي   زنقة    الواحة    إقامة   6
 30000  - فاس  بدر   حي   الهارو�ضي  

فاس  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت59983/2.
565I

FOUZMEDIA

 GROUPE SCOLAIRE LE
CERCLE PRIVE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GROUPE SCOLAIRE LE CERCLE

PRIVE شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة - 
5000ت القنيطرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

03ت50.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  شتناف   29 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم 88937.
565I

nador conseil sarl au

TRUCCSA MAROC
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
TRUCCSA MAROC »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي املطار 
ايلو 25 مجزئة 99  - 62000 الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
9295ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
سعيد   فضالوي  الحيد  هبة  اقرار 
الشركة  000ت  في  حصصه  لجميع 
حصة( وذلك على الشكل التالي 500 
حصة للحيدة فضالوي رحاب و 500 

حصة للحيدة ليزيدي وفاء
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين الحيدة فضالوي رحاب 
محيفمين  وفاء  اليزيدي  والحيدة  

اضافيتين للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النضام االسا�ضي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة   القانوني  الشكل  تغييف 
ذات  املحؤولية  محدودة  شركة 
محدودة  شركة  الى  الوحيد  الشريك 

املحؤولية.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
00000ت  ب  يقدر  الشركة  راسمال 
حصة  000ت  الى  مقحمة  درهم 
اجتماعية بقيمة 00ت درهم للحصة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 500 رحاب  فضالوي  الحيدة  مملك 
وفاء500  اليزيدي  والحيدة   حصة 

حصة اجتماعية
على  ينص  الذي  3ت:  رقم  بند 
مايلي: تحييف الشركة من قبل الحيد 
فضالوي  الحيدة   ، سعيد  فضالوي 

رحاب و الحيدة اليزيدي وفاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم ت539.

566I

nador conseil sarl au

 RADOUAN ET BAGHDAD
TRANSIT

شركة ذات املحؤولية املحدودة
إنشاء فرع مابع للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 RADOUAN ET BAGHDAD

TRANSIT شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزئة رقم 
2 مد ل ميناء بني انصار - 62000 

الناظور املغرب.
إنشاء فرع مابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5679

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 0ت نوناف ت202 مقرر إنشاء 
التحمية  محت  للشركة   مابع  فرع  
3ت  شقة   655 بالعنوان  الكائن  و   -
الطابق الرابع شارع محمد الخامس - 
20000 الدار البيضاء املغرب و املحيف 

من طرف الحيد ة( اوكي رضوان.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 5390.

567I

nador conseil sarl au

LUXLIA EQUIPMENT

شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LUXLIA EQUIPMENT شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب بلوك ب  - 62000 الناظور  

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت2059.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف  ت2  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    LUXLIA EQUIPMENT

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

بوطيب  اوالد  حي  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب   الناظور    62000  - بلوك ب  

نتيجة ل : الحل املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي اوالد 

الناظور    62000  - ب   بلوك  بوطيب 

املغرب. 

و عين:

و  بلغنو   محمد    الحيد ة( 

 62000 الريغوالريس   حي  عنوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب   الناظور  

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5ت أكتوار 

ت202 محت رقم 88ت87/5ت5.

568I
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iso fidus

 LE BARNUM SERVICE
MAROC

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

iso fidus
حي األمال 02  رقم 50 مكتب رقم 06 
طابق الثاني ميط مليل دارالبيضاء ، 

29650، دارالبيضاء املغرب
 LE BARNUM SERVICE MAROC

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

مجاري  مجزئة النجاح عمارة د شارع 
محمد الحادس الدروة برشيد - 

00ت26 برشيد املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ت2تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( ححن جوماري 
300 حصة اجتماعية من أصل 300 
حصة لفائدة  الحيد  ة( ححن برود 

بتاريخ 06 أكتوار ت202.
بوحفة  أيوب  الحيد  ة(   مفويت 
300 حصة اجتماعية من أصل 300 
حصة لفائدة  الحيد  ة( ححن برود 

بتاريخ 06 أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  6ت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 387ت.
569I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
LES ROCHES

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LES
ROCHES

SARL
CAPITAL : 000.00 00تDHS

املقر االجتماعية: مجزئة الصخور 
رقم ت8 شارع رقم 9ت2 و شارع 223، 

الرسم العقاري رقم 25/35563 

بابن سليمان. 2-
مأسيس

 ICE : 002793490000060 – TP :
 39701391   – IF : 50314910    –

RC : 6967
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ت202/ت29/0 بابن سليمان مم محرير 
محدودة  لشركة  األسا�ضي  القانوني 

املحؤولية ذات املميزات التالية:
التحمية االجتماعية

حرة  مدارس  مجموعة 
 GROUPE SCOLAIRE»الصخور«

 -PRIVE LES ROCHES SARL
املقر االجتماعية: مجزئة الصخور 
رقم ت8 شارع رقم 9ت2 و شارع 223، 
الرسم العقاري رقم 35563/25 بابن 

سليمان. 
الهدف: لشركة هدف في املغرب أو 

في الخارج: -
مدارس  مجموعة   -
الخصو�ضي  روض،  للتعليم 

ابتدائي،اعدادي،ثانوي(
- يمكن للشركة ممارسة االنشطة 
كذلك  و  املغرب  في  اعاله  املذكورة 

 ارج املغرب.
في  املحتمر  والتعليم  التدريب   -
التعليم  معاييف  وفق  التعليم  إطار 

الوطنية املعمول بها.
مؤسحات  مع  شراكات  عقد    -
و  الوطنية  عليا  معاهد  و  تعليمية 

الدولية في إطار التعليم.
والتظاهرات  الندوات  منظيم   -
التعليمية  الرحالت  و  املدرسية 

الوطنية و الدولية.
املعامالت  و بصفة عامة،جميع   -
او  املنقولة او العقارية او الصناعية 
بهدف  املتعلقة  التجارية  او  املالية 
أو  مباشر  بشكل  واملتعلقة  الشركة، 

غيف مباشر 
التي  او  اعاله  املذكورة  باألهداف 
و  محقيقها  تعزز  ان  املحتمل  من 

منميتها.
كل  في  املشاركة  عام،  وبشكل   -
لتحقيق  تحعى  التي  االستثمارات 

أهداف مماثلة أو ذات صلة.  

ماريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.

موزيعه:  و  االجتماعي  الرأسمال 

00.000ت  في  الشركة  رأسمال  حدد 
ويتكون  بكامله،  دفع  نقدا،  درهم 

درهم  00ت  بقيمة  000ت حصة،  من 

للحصة الواحدة، موزعة كما يلي:

جحرون  الرحيم  عبد  الحيد   -

رقم  الوطنية  للبطافة  الحامل 

Tت8957 ، يملك 500 حصة.

الحامل  جحرون  عمر  الحيد   -

 ،  295853T رقم  الوطنية  للبطافة 

يملك 500 حصة.

غيف  ملدة  الشركة  تحييف  أسند 

الرحيم  عبد  للحيدين  محدودة 

جحرون و عمر جحرون، بتوقيعهما 

املشتفك غيف املنفصل.

مم إيداع القانوني لوثائق الشركة 

سليمان  بابن  االبتدائية  باملحكمة 

عدد  محت  ت202  يونيو   22 بتاريخ 

،360

املحكمة  بنفس  سجلت  وبها 

بالسجل التجاري محت رقم 6967

570I

FLASH ECONOMIE

 AZAGHARE AKKA

EQUIPEMENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AZAGHARE AKKA

EQUIPEMENT شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

عبد الكريم الخطابي زاوية شارع 

2 مارس  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ت5223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز  2ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تحمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 AZAGHARE AKKA  : تحميتها 

.EQUIPEMENT

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكتبية  واألدوات  املدرسية  اللوازم 

بالتجزئة..
77 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

شارع  زاوية  الخطابي  الكريم  عبد 

البيضاء  الدار   20000  - مارس    2

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 5.000   : ناصر  أحمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد أحمد ناصر عنوانه ا( 555 

 20000 ت  الحداوية  مارس    2 شارع 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد أحمد ناصر عنوانه ا( 555 

 20000 ت  الحداوية  مارس    2 شارع 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80022.

Iت57
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FLASH ECONOMIE

PIECES AUTO EL HOUDALI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

PIECES AUTO EL HOUDALI

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

  مقرها اإلجتماعي: 5ت3 مجزئة 

الحديوي الطابق 3 سيدي معروف 

-  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد

 PIECES AUTO EL HOUDALI

:تحمية الشركة

ماجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكححوارات الحيارات أو قطع الغيار

5ت3   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي   3 الطابق  الحديوي  مجزئة 

معروف -  الدار البيضاء

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

0.000ت  الشركة:  رأسمال  :مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي

00ت   : الهودالي  مهدي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء    

وصفات ومواطن الشركاء

عنوانه  الهودالي  مهدي  الحيد 

سيدي  5ت3  رقم  الحديوي  مجزئة 

معروف- الدار البيضاء

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة

عنوانه  الهودالي  مهدي  الحيد 

سيدي  5ت3  رقم  الحديوي  مجزئة 

معروف - الدار البيضاء.

باملركز  القانوني  اإليداع  مم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي  

بتاريخ 27 أكتوار ت202 
572I

CABINET OBILAT

 KELTOUM POUR
 L’ENSEIGNEMENTET

L’EDUCATION TANGER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تغييف تحمية الشركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 90000، طنجة 

املغرب
 KELTOUM POUR

 L’ENSEIGNEMENTET
L’EDUCATION TANGER  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 2، زنقة 

بلجيكة - 9000 طنجة  املغرب.
تغييف تحمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ت769

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغييف  مم  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
 KELTOUM« من  الشركة  تحمية 
 POUR L’ENSEIGNEMENTET
إلى   «  L’EDUCATION TANGER
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE«

.« PAUL VALERY TANGER
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم ت25776.
573I

fiduciaireborjcompta

دنيات
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
دنيات شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي أمان 
فونتي بلوك ب رقم II عمارة 2 شقة 
5 أكادير - 80000  أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23939
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر   2020 دجناف   22 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ  دنيات   الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
بلوك  فونتي  أمان  اإلجتماعي  مقرها 
 - أكادير   5 شقة   2 عمارة   II رقم  ب 
 : ل  نتيجة  املغرب  أكادير    80000

أسباب اقتصادية.
أمان  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
2 شقة  II عمارة  بلوك ب رقم  فونتي 

5  - 80000 أكادير املغرب. 
و عين:

و  املجاهد   أحمد   الحيد ة( 
رقم  ب  بلوك  فونتي  أمان  عنوانه ا( 
  80000 أكادير   5 شقة   2 عمارة   II

أكادير املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : أمان فونتي بلوك 

ب رقم II عمارة 2 شقة 5 أكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أبريل  5ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 6تت99.

575I

fudben

 ABDAOUI CAR
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

fudben
-ت7شارع املحيفة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
   ABDAOUI CAR SARL AU شركة
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
قطعة رقم 55 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7325ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  مم   2020 ت3 غشت  في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( هشام 

عبداوي كمحيف آ ر
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ ت2 شتناف 

2020 محت رقم ت6ت3.
575I

fiduciaireborjcompta

نوار غروب بيزنس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
نوار غروب بيزنس شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
3 عمارة افران 7 حي الهدى أكادير - 

80000 أكادير املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
نوار   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

غروب بيزنس.
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعادنية.
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
 - أكادير  الهدى  7 حي  3 عمارة افران 

80000 أكادير املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 الحيد أحمد طه محمد الهنداوي :

700 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة  نوار صدقي :  300 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد أحمد طه محمد الهنداوي 

عنوانه ا(  إقامة الوزيس عمارة س3 

أكادير   80000 أمحرنات   3 شقة 

املغرب.

عنوانه ا(   صدقي  نوار  الحيدة  

 3 شقة  س3  عمارة  الوزيس  إقامة 

أمحرنات 80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد أحمد طه محمد الهنداوي 

عنوانه ا(  إقامة الوزيس عمارة س3 

أكادير   80000 أمحرنات   3 شقة 

املغرب

عنوانه ا(   صدقي  نوار  الحيدة  

 3 شقة  س3  عمارة  الوزيس  إقامة 

أمحرنات 80000 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 06935ت.

576I

FOUZMEDIA

 ELECTRICITE SERRAJ
TRAVAUX DIVERS MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 ELECTRICITE SERRAJ TRAVAUX

DIVERS MAROC شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 ساحة 
النافورة شارع محمد الخامس - 

5000ت القنيطرة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ELECTRICITE SERRAJ TRAVAUX

.DIVERS MAROC
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

مركيب املهرااء
رصاص

املختلفة  األشغال  في  مقاول 
وأشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 3 ساحة 
 - الخامس  محمد  شارع  النافورة 

5000ت القنيطرة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الحراج  الطيب  الحيد 
5000ت   393 الرقم  الحدادة  مجزئة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الحراج  الطيب  الحيد 
5000ت   393 الرقم  الحدادة  مجزئة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ ت0 نوناف 

ت202 محت رقم -.

577I

sahara decision

 POWER GROUP
CORPORATE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة عمارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون. ، 
70000، العيون املغرب

 Power Group Corporate SARL
AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك ج رقم 820 العيون - 
0ت700 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت3888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 Power : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.Group Corporate SARL AU
الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاصة..
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   820 رقم  ج  بلوك  الوفاق 

0ت700 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
: لكحل  االمين  محمد   الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لكحل  االمين  محمد  الحيد 
 507 رقم  العالء  ابو  عنوانه ا( شارع 
0ت700  العيون   02 الوحدة  حي 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
لكحل  االمين  محمد  الحيد 
 507 رقم  العالء  ابو  عنوانه ا( شارع 
0ت700  العيون   02 الوحدة  حي 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت6983/2.

578I

MISAGROUP

FM GOODS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
FM GOODS  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75،شارع 

أنفا، زاوية زنقة  كلوس دي 
بروفانس،الطابق 9، الشقة ب 

8، الدار البيضاء  - 00ت20  الدار 
البيضاء  املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.505523
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
كلوس  زنقة   زاوية  أنفا،  75،شارع   «
ب  الشقة   ،9 بروفانس،الطابق  دي 
الدار  00ت20    - البيضاء   الدار   ،8
البيضاء  املغرب« إلى »مجمع األعمال 
 ، الجديدة  طريق   8 ،كلم  أزماني 
الدار  ليحاسفة،   الصناعية  منطقة 
البيضاء    الدار  00ت20   - البيضاء. 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 7ت نوناف ت202 محت رقم 800598.

579I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE ALASELE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قحو مداح،عمارة 
بنعصمان،شقة 2 مازة مازة 

الجديدة، 35000، مازة املغرب
STE ALASELE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
املقتلة طريق الحبت بوقالل 

مكناسة الشرقية مازة - 35000 مازة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5597
 بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مم  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«  »580.000.000.ت  قدره 
إلى  درهم«   20.000« من  أي 
»500.000.000.ت درهم« عن طريق :  

مقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 592.

580I

مادلة لإلستشارة

SI2B
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

مادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك ترقم 77الطابق 
2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب
SI2B شركة ذات املحؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
زنقة القا�ضي عياض  - 23302 

برادية  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2099

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    SI2B
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 23302  - عياض   القا�ضي  زنقة   39
برادية  املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 

أي نشاط يذكر.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  23302  - عياض  القا�ضي  زنقة   39

برادية املغرب. 
و عين:

الحيد ة( أحمد   بدري و عنوانه ا( 
مالل  بني  0ت230   3 النور  مجزئة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
التوزاني  فتيحة    الحيد ة( 
 09 رقم  إنارة  مجزئة  عنوانه ا(  و 
23000 بني مالل املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
 39 : رقم  بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة القا�ضي عياض برادية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  محت  ت202  نوناف  5ت  بتاريخ 

ت298/202.
Iت58

FIDUCIAIRE BAMMOU

DJAY TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

DJAY TRAVAUX شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
ابي زرعة عمارة ا اقامة الرضوان 
مكتب رقم 7  - 5000ت القنيطرة 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87ت63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 DJAY  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
في  قاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة او البناء
ماجر في جميع انواع الحلع

و  الشقق  منظيف  في  مقاولة 
املتاجر..

26 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الرضوان  اقامة  ا  عمارة  زرعة  ابي 
القنيطرة  5000ت   -   7 رقم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : يونس  جنيش  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  يونس  جنيش  الحيد 
5000ت  دوار اوالد امليك الحدادة    

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  يونس  جنيش  الحيد 
5000ت  الحدادة   امليك  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 9ت890.

582I

مكتب الرياني للمحاسبة

STE CIVIROUTE SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230  مطوان ، 

93050، مطوان املغرب
STE CIVIROUTE SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجوالن زنقة الوالء رقم ت7 مجزئة 
املطار مطوان. - 93000 مطوان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20923

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت338.

583I

NEW CONNECT CONSULTING

RCS MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEW CONNECT CONSULTING
 N°500 تER ETAGE AV MAKDAD
 LAHRIZI CASABLANCA N°500

ER ETAGE AV MAKDADت 
 LAHRIZI CASABLANCA،

MAROC 20550، الدار البيضاء
 RCS MAROC
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 شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة زهرة 
زنقة سيدي بنور الطابق التاني شقة 
رقم 2ت عين برجة - 20320 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.527807

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف  7ت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
   RCS MAROC الوحيد  الشريك 
درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 
اقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
زهرة زنقة سيدي بنور الطابق التاني 
 20320  - برجة  عين  2ت  رقم  شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زهرة زنقة سيدي بنور الطابق التاني 
 20320  - برجة  عين  2ت  رقم  شقة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الحيد ة( محمد  لعري و عنوانه ا( 
 60 5 شقة  20 عمارة  2 ج ه  الحالم 
طابق 2 االلفة  20202 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80079.
585I

FNMCOMPTA

RIM D3 CAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2ت
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

RIM D3 CAR شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قحارية 
مراكش شارع فاس الطابق األول 
رقم 39 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

879ت2ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 RIM  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.D3 CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحيارات بدون سائق.
.

قحارية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش شارع فاس الطابق األول رقم 

39 - طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : النادي  اشرف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيدة مريم النادي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة. 
الحيد اشرف النادي : 500 بقيمة 

00ت درهم.
الحيدة مريم النادي : 500 بقيمة 

00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  النادي  اشرف  الحيد 
زنقة العشاق اقامة العشاق ش 22 - 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه ا(  النادي  مريم  الحيدة 
الافانص ت زنقة ابن النديم رقم 06 - 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  اكودير   اسامة  الحيد 

 -  06 رقم  احرضان  زنقة  املصلى 

طنحة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 0059ت                      .

585I

fidia audit

MARCHANE مرشان
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani 20ت

 2eme etage appt.2ت casablanca

، 20130، casablanca maroc

MARCHANE مرشان شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 09ت شارع 

تت يناير - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.538765

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  مرشان    MARCHANE

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي 09ت شارع تت يناير 

- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : صعواة في النشاط التجاري.

و حدد مقر التصفية ب 09ت شارع 

البيضاء  الدار   20000  - يناير  تت 

املغرب. 

و عين:

الحيد ة( محمد  باركو و عنوانه ا( 

5 زنقة زنامة اقامة محك ليل الطابق 

تت الشقة 87 90000 طنجة املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
09ت   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع تت يناير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800689.

586I

STE FICOGEMISS

STE BRAHIMDE OUTAT 
EL HAJ 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FICOGEMISS
2ت الطابق الحفلي حي بام، 33250، 

ميحور املغرب
 STE BRAHIMDE OUTAT EL HAJ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أهل 

أوطاط - 33300 أوطاط الحاج 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.277
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  يونيو   23 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 STE BRAHIMDE الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    OUTAT EL HAJ
مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00
اإلجتماعي زنقة أهل أوطاط - 33300 
 : ل  نتيجة  املغرب  الحاج  أوطاط 

موقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة أهل 
الحاج  أوطتاط   33300  - أوطاط 

املغرب. 
و عين:

و  بياض  ابراهيم   الحيد ة( 
الحي  الجزائر  زنقة  ت8  عنوانه ا( 
الحاج  أوطاط   33300 التجاري 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
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وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 355.
587I

DOMAINE PALM MARRAKECH SA

 DOMAINE PALM
MARRAKECH SA

تعيين متصرفين

 DOMAINE PALM MARRAKECH
SA

كيلومتف 2ت طريق إميزميز،جماعة 
ممصلوحت ، 50000، مراكش 

املغرب
 DOMAINE PALM MARRAKECH

SA »شركة  املحاهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

كيلومتف 2ت طريق إميزميز،جماعة 
ممصلوحت - 50000 مراكش 

املغرب.
»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
25ت23.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 يوليوز ت202

متصرفين  الل  تعيين  مقرر 
الحنوات املالية التالية: 

2022-2023-2025-2025-  -
2026-2027

األشخاص الطبيعيون: 
 Jean-Noël الحيد ة( 
بصفته ا(   Wong WAN KHIN
والكائن   ADMINISTRATEUR
 ILE MAURICE - ILE ب:  عنوانه ا( 

MAURICE  ILE MAURICE
املمثل  االعتباريون    األشخاص 

الدائم(: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   -
نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29633ت.
588I

ccf roubia

 ENTREPRISE DE
 RENOVATION DE

CONSTRUCTION ET 
DE BATIMENTS 

شركة ذات املحؤولية املحدودة
حل شركة

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 7ت
oujda ، 60000، oujda maroc

 ENTREPRISE DE RENOVATION
 DE CONSTRUCTION ET DE

BATIMENTS شركة ذات املحؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 مجزئة 
بلححين زنقة بوقنادل  - 60000 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ت50ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  ماي  0ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE DE RENOVATION
 DE CONSTRUCTION ET DE
رأسمالها  مبلغ    BATIMENTS
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
زنقة  بلححين  مجزئة   26 اإلجتماعي 
املغرب  وجدة   60000  - بوقنادل  
رقم  في  حاد  انخفاض   : ل  نتيجة 

املعامالت.
و حدد مقر التصفية ب 26 مجزئة 
 60000  - بوقنادل   زنقة  بلححين 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  بوشطاط   عمر   الحيد ة( 
العربي  الحاج  زنقة   9 عنوانه ا( 
كمصفي  ة(  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
الحيد ة( رشيد  حجي و عنوانه ا( 
وجدة   60000 طايرت  طريق   577

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
يونيو  0ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 53ت2.
589I

الشركة القابضة لتدبيف األسهم

MADAATIR INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

الشركة القابضة لتدبيف األسهم
الوكالة ت بلوك ف مدينة الوحدة 
رقم 22 ، 70030، العيون املغرب

MADAATIR INVEST شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

 G  - 70000 رقم 95تت G الوفاق
العيون املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت3375.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنزينة  أسماء  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  000.ت 
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
محمد أمين نقراطي بتاريخ 08 أكتوار 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3507/202.
590I

FORMAFID CONSEIL

 GROUPE SERVISTAFF
MAGHREB

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 GROUPE SERVISTAFF

 MAGHREB

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96  

شارع أنفا شقة ت9 الطابق 9 

إقامة لوارانطون أنفا  - 20370 

الدارالبيضاء املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE SERVISTAFF  :

.MAGHREB

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة وأشغال البناء مجارة عامة.

  96  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  ت9  شقة  أنفا  شارع 

 20370  - أنفا   لوارانطون  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : زيتوني  مونية  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : اليقين  نور  إيمان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  زيتوني  مونية  الحيدة 
ت3   رقم  أمين  قاسم  زنقة   02 الفرح 

26000 سطات املغرب.

اليقين  نور  إيمان  الحيدة 
أبو  زنقة   02 الفرح  حي  عنوانه ا( 

 26000  8 الرقم  املتنبي  الطيب 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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عنوانه ا(  زيتوني  مونية  الحيدة 

ت3   رقم  أمين  قاسم  زنقة   02 الفرح 

26000 سطات املغرب 

اليقين  نور  إيمان  الحيدة 

أبو  زنقة   02 الفرح  حي  عنوانه ا( 

الطيب املتنبي الرقم  26000 سطات 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800765.

Iت59

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

TRANS NADAL SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°ت IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

TRANS NADAL SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع چ 

عمارة 6 دوار اوالد مبارك بن ملقدم 

قرب املطار   - 25000 الجديدة 

املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

83تتت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوار ت202 مم  محويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع چ عمارة 6 دوار اوالد مبارك بن 

ملقدم قرب املطار   - 25000 الجديدة 

دوار  االر�ضي  »الطابق  إلى  املغرب« 

 - عي�ضى   اوالد  جماعة  سالم  اوالد 

25000 الجديدة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 57ت27.

592I

LOGARITHME

 LABORATOIRE
 D›EXPERTISES D'ETUDES

ET D'ESSAIS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 تere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE D›EXPERTISES

D›ETUDES ET D›ESSAIS شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش 
رقم 5 شارع األردني حي مراكش  - 

50000 مراكش  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

977تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  مارس  5ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.000.000«

»5.250.000 درهم« إلى »7.250.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املحتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 2897ت.

593I

الشركة القابضة لتدبيف األسهم

ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

الشركة القابضة لتدبيف األسهم

الوكالة ت بلوك ف مدينة الوحدة 
رقم 22 ، 70030، العيون املغرب

 ARGUIBI TRAVAUX DIVERS

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 F وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
رقم 786 الوكالة ت - 70030 العيون 

املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
تت6ت2.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنزينة  أسماء  الحيد  ة(  مفويت 
00ت حصة اجتماعية من أصل 00ت 
حصة لفائدة  الحيد  ة( محمد أمين 

نقراطي بتاريخ 08 أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3506/202.
595I

AUDIFIN

 WARTSILA SUCCURSALE 
 NSD FRANCE

 ETABLISSEMNT DU
MAROC

شركة املحاهمة
حل شركة

AUDIFIN
عنوان مقرها 7تت شارع روما ملتقى 
2 مارس، 20590، الدار البيضاء 

املغرب.
فرع شركة املحاهمة فارتحيال ن س 
د فرنحا مأسس في املغرب  في طور 
التصفية( و عنوان مقره االجتماعي 

زاوية بولفار الزرقطوني واملحيفة 
الخضراء،موين سنتف،000ت2. الدار 

البيضاء، املغرب.
حل الشركة 

رقم  التقييد في السجل التجاري 
05789ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  3ت20،  مارس  ت0  في  املؤرخ 
فارتحيال  املحاهمة  شركة  فرع  حل 
املغرب  في  مأسس  فرنحا  د  س  ن 
 ، درهم  صفر  ماله  رأس  مبلغ 
بولفار  زاوية  االجتماعي  مقره  عنوان 
موين  الخضراء  واملحيفة  الزرقطوني 
الدارالبيضاء،املغرب  سنتف،000ت2. 

مأسس  الذي  الغرض  النتهاء  نتيجة 
فرع الشركة من أجله.......

و حدد مقر التصفية بزاوية بولفار 
الخضراء،موين  واملحيفة  الزرقطوني 
سنتف،000ت2. الدارالبيضاء،املغرب.

و  دلكليز  مارك  الحيد  عين  و 
عنوانه شارع دوفيل أرماند 685000 
هارممان سويلر فرنحا. كمصفي لفرع 

الشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية:
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم  و 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 3ت20 محت رقم 00525560.

595I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

OUMA MULTISRVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING & 
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

TANGER ، 90000 4، طنجة 
املغرب

 OUMA MULTISERVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة 

وعنوان مقرها االجتماعي 8 شارع 
الفارابي بين سول N 6 أ ، طنجة
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت0697ت-
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم   2020 غشت   08
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
شكل  التالية:  باملميزات  املحدودة 
املحؤولية  ذات  شركة  الشركة: 

املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 OUMA :االقتضاء بمختصر تحميتها

.MULTISERVICE
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مجميع  بإيجاز:  الشركة  غرض 

التصنيع والتحويق ألبواب النوافذ و

من  املنتجات  أو  املواد  جميع 

األملنيوم واإلكححوارات في تشكيالت

الخشب أو املعدن أو غيفه

شارع   8 االجتماعي:  املقر  عنوان 

الفارابي بين سول N 6 أ، طنجة.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

00.000ت  الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

حصة   : القري�ضي  اميمة  الحيدة 

بقيمة 00ت درهم للحصة 500.

 500  : القري�ضي  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القري�ضي  اميمة  -الحيدة   

عنوانه ا(  برانس قطعة نرجس شارع 

ليمون رقم 56 طنجة

- الحيد محمد القري�ضي عنوانه ا( 

53 قطعة تشيكا فيال ت طنجة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة اميمة القري�ضي عنوانه ا( 
ليمون  شارع  نرجس  قطعة  برانس 

رقم 56 طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

غشت   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 محت رقم -3890.

596I

AMINE HISSABAT

CHAMPEL   S.A.R.L
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

CHAMPEL   S.A.R.L

شمبيل ش.م.م.

برأسمــــال 60.000,00  درهم.

املقر االجتماعي : مجزئة رقم ت 

سكتور رقم ت حي املغرب العربي 

ممارة

مفويـــــــت حصــــــــص

العام  الجمع  من  بقرار   .I
 ، ت202/تت/02  بتاريخ  االستثنائي 
قرر شركاء شركة شمبيل ش.م.م  ما 

يلي :
بين  مفويت حصص  قبول  ت. 
في ملك  200 حصة  الشركاء بتفويت 
الحيد عبد الرحمان الكحالوي إلى كل 
كرواني  ديجة00ت  الحيدمان  من 
حصة   و كرواني مباركة  00ت حصة.
االسا�ضي  القانون  تعديل   .2

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  مم   .II
كتابة ضبط املحكمة التجارية ملدينة 
،محت  ت202/تت/6ت  يوم  الرااط 

عدد  8تت9تت.
مقتطف و بيان اإلشهار

597I

LE PUBLICATEUR LEGAL

SPASSO
عقد تحييف حر ألصل مجاري  األشخاص 

املعنويون(

SOMAR FOOD
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
البيضاء  بالدار    2020 فافاير  5ت 
ذات  شركة   SPASSO شركة  ممنس 
في  مقرها  الكائن  محدودة   محؤولية 
5 زنقة أبو شعيب الدكالي حي غوميي 
بالسجل  املسجلة  البيضاء  الدار 
يمثلها  30087ت  رقم  محت  التجاري  
للبطاقة  الحامل  الحيد هشام علمي 
الوطنية رقم 07256تBK عقد إيجار 
لإلستخدام  التجاري  األصل  تحييف   
إنشاءه  مم  كحول  بتف يص  التجاري 
في 2005 و يتكون من مطعم الكائن في 
5 زنقة أبو شعيب الدكالي حي غوميي 

الدار البيضاء.
أربع  في  محددة  العقد  مدة 
من  مبتدئ  أشهر   ثالثة  و  سنوات 
03/2023/ت3  إلى  9ت20/ت0/ت0 
يمثلها   SOMAR FOOD لشركة 
الحامل  الزويت  أيت  وليد  الحيد 

BE779553 للبطاقة الوطنية رقم
598I

COMPTAFFAIRES

 DOS HERMANAS
« COMPANY « DHC

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM ت 55تer ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 DOS HERMANAS COMPANY
DHC « »  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 225 

مجزئة الحرية ت الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28800 املحمدية املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 DOS  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HERMANAS COMPANY » DHC

.«
ماجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محتورد و بائع جميع املنتوجات.
 225  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجزئة الحرية ت الطابق الثالث شقة 

رقم 9 - 28800 املحمدية املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة حامدي هند :  700 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 300   : جيهان  حامدي  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  هند  حامدي  الحيدة 

 2 شقة   3 عمارة  الحوق  قصر  زنقة 
ححان 0000ت الرااط املغرب.

الحيدة حامدي جيهان عنوانه ا( 
 2 شقة   3 عمارة  الحوق  قصر  زنقة 

ححان 0000ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد حامدي بلقاسم عنوانه ا( 
 2 شقة   3 عمارة  الحوق  قصر  زنقة 

ححان 0000ت الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 2356.

599I

BOUCHTA COMPTA

SOUFIANE FOODS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

SOUFIANE FOODS شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27ت شارع 
حفيظ بن عبد البار اقامة االندلس 

انزران الطابق 2 املحل رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90057

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«  »00.000ت 
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار  8ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 25ت9.

600I
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BOUCHTA COMPTA

PACIFIC FRUIT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
PACIFIC FRUIT  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27ت شارع 
حفيظ بن عبد البار اقامة االندلس 

 B9 - انزران الطابق 2 املحل رقم
90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
05027ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  شتناف  ت2  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»700.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 
أو  أرااح  أو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار  2ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 8920.
Iت60

BOUCHTA COMPTA

TANGER CHEF
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
TANGER CHEF شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سجلماسة عمارة أ املحل رقم ت-تأ  
- 90000 طنجة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85559
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف  7ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الوهابي  بالل   الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
الحيد  ة(  لفائدة   حصة   2.500
شتناف  7ت  بتاريخ  الوهابي  سعيد  

ت202.
مفويت الحيد  ة( محمد  الوهابي  
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
الحيد  ة(  لفائدة   حصة   2.500
شتناف  7ت  بتاريخ  الوهابي  ابراهيم  

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 8556.
602I

BOUCHTA COMPTA

SOUTH ENERGY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

SOUTH ENERGY  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83تشارع  
ولي العهد مركز انريا الطابق الحفلي 

املحل رقم 3ت - 90000 طنجة 
املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80983
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  شتناف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كنس  كاليندو   الحيد  ة(  مفويت 
كرلوس  000.ت حصة اجتماعية من 
الحيد  لفائدة   حصة  000.ت  أصل 
 ة( كلوديو أدلفو  مونتس  بتاريخ 29 

شتناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
أكتوار  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9088.
603I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

ZE.FE.OT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D
29، زنقة االنطاكي مكتب رقم 6 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

ZE.FE.OT شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

 Tanger, وعنوان مقرها اإلجتماعي
 2Comp Riad Salam A Imm2
RDC Bas MA5 - 90000 طنجة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

393ت2ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   22
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
ZE.FE. : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.OT
و  كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بناء  و  تهيئة  و  مبادل  و  بيع  شراءو 

البنايات.
 Tanger,  : املقر االجتماعي  عنوان 
 2Comp Riad Salam A Imm2 RDC

Bas MA5 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الفالح  الزكاف  عثمان  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفالح  الزكاف  عثمان  الحيد 
عنوانه ا( حي الحعادة 5 زنقة ت5 رقم 

ت طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الفالح  الزكاف  عثمان  الحيد 
عنوانه ا( حي الحعادة 5 زنقة ت5 رقم 

ت طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9558.
605I

STE PROMOFID SARL

LE COIN DE CAVALIER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE PROMOFID SARL
الرااط, زنقة الداهومي, العمارة 8, 
شقة 3, ديور الجامع. ، 0060ت، 

الرااط املغرب
LE COIN DE CAVALIER شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممارة, 
إقامة مشاء هللا, التجزئة رقم 

2, العمارة رقم ت, املتجر رقم ت. - 
2050ت ممارة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65ت32ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم   2020 دجناف   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 LE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COIN DE CAVALIER
و  إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إستغالل و تحييف املقاهي و املخابز و 
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املطاعم و املقاسف..
ممارة,   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ,2 رقم  التجزئة  هللا,  مشاء  إقامة 
العمارة رقم ت, املتجر رقم ت. - 2050ت 

ممارة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : راوزي  يونس  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  راوزي  يونس  الحيد 
زنقة الهند ,عمارة االحباس, شقة 52, 

القبيبات.  0050ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  راوزي  يونس  الحيد 
زنقة الهند ,عمارة االحباس, شقة 52, 

القبيبات.  0050ت الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
فافاير   25 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 385.
605I

BOUCHTA COMPTA

 D.R.H MORROCCO
HOLDING OFFSHORE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 D.R.H MORROCCO HOLDING
OFFSHORE شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

وجدة اقامة هاجر الشقة رقم 59 - 
90000 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

33ت35.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

 D.R.H الوحيد  الشريك  ذات 

 MORROCCO HOLDING

OFFSHORE  مبلغ رأسمالها 35.550 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 59 رقم  الشقة  هاجر  اقامة  وجدة 

 : ل  نتيجة  املغرب   90000 طنجة    -

صعواة التمويل و املنافحة .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  59 رقم  شقة  هاجر  اقامة  وجدة 

90000 طنجة  املغرب. 

و عين:

الحيد ة( نعيم قطيفاني    ميس 

و عنوانه ا( اسبانيا  0ت280 اسبانيا 

اسبانيا كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9788.

606I

BEFEC

PANKO
إعالن متعدد القرارات

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

PANKO »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 38 

شارع إدريس لحرزي رقم -32 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38.726

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
- نقل املقر الرئي�ضي إلى الدار البيضاء 
- زاوية شارع سارية ابن زونيم وأحمد 

الناصري.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للشركة  مشاركا  مديرا  عين   - مايلي: 
 ، ملريني  يوسف  موالي  الحيد   -   :
مواليد الدار البيضاء ، 978ت.0ت.08 
 CIN رقم  يحمل   ، الجنحية  ، مغربي 
شارع  في  مقيم   ،  BE7033تت رقم 
الدار   5- رقم   5 شارع  حمد س  ابنو 
غيف  لفتفة   ، بوركون   - البيضاء 

محدودة.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
- تعديل املادمين - 5 و 53 من النظام 

األسا�ضي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799.752.
607I

FISCOMPTES

FISCOMPTES 
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 
الثاني رقم تت ، 60020، وجدة 

املغرب
 FISCOMPTES شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة ابن 
رشد عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 

تت - 60020 وجدة املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
27ت26.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
 2020 أكتوار  2ت  في  املؤرخ 
من  الشركة  نشاط  تغييف  مم 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX«
إلى   »DE COMPTABILITÉ

.»COMPTABLE AGRÉÉE«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   20 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2020 محت رقم 2396.

608I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

 SAKANONA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املحؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 Etude Notariale Maître Nadia
EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed
 & Abou Hassan Sghir Maârif،

20360، Casablanca Maroc
 SAKANONA DEVELOPPEMENT

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محج اللة 
الياقوت رقم 39، الطابق الخامس، 

شقة د. الدار البيضاء،  20ت20 
الدار البيضاء،  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.280657
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  مم  ت202  فافاير   25 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »20.000 
إلى  درهم«   90.000« من  أي  درهم« 
»0.000تت درهم« عن طريق :  مقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 30 أبريل ت202 محت رقم 776530.

609I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

PISCINES DU MONDE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 EUROMED BUSINESS
ADVISORY

مجزئة املحار رقم 06تت الشقة رقم 
2 الحي الصناعي مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب
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 PISCINES DU MONDE

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ثجزئة 

املحار رقم 06تت الشقة رقم 2 الحى 

الصناعي  - 50000 مراكش  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7785تت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت  6ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PISCINES DU MONDE
مقاول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العمومية أو البناء

- بناء حمامات الحباحة.

ثجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املحار رقم 06تت الشقة رقم 2 الحى 

الصناعي  - 50000 مراكش  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : فكالك  امين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  فكالك  امين  الحيد 
العطاوية   356 رقم   2 تحاوت  ثجزئة 

القلعة 00ت53  العطاوية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  فكالك  امين  الحيد 
العطاوية   356 رقم   2 تحاوت  ثجزئة 

القلعة 00ت53 العطاوية املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت غشت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 26828ت.

0Iت6

محتامنة شامة

ENTREPRISE AHKHOYA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

محتامنة شامة
شارع املحيفة رقم 52ت الطابق االول 

الناظور شارع املحيفة رقم 52ت 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ENTREPRISE AHKHOYA شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ميحمغين فر انة الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5605ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  يونيو   25 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ENTREPRISE AHKHOYA

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

ميحمغين  دوار  اإلجتماعي  مقرها 

الناظور   62000  - الناظور  فر انة 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ميحمغامين فر انة الناظور - 62000 

الناظور املغرب. 

و عين:

عنوانه ا(  و  علي   ويا  الحيد ة( 

الناظور  فر انة  تحمغين  دوار 

62000 الناظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 يونيو 

ت202 محت رقم 550ت.

Iتت6

محتامنة شامة

ENTREPRISE AHKHOYA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

محتامنة شامة
شارع املحيفة رقم 52ت الطابق االول 

الناظور شارع املحيفة رقم 52ت 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ENTREPRISE AHKHOYA شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

دوارميحمغين فر انة الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5605ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  يونيو  5ت  في  املؤرخ 

شركة   ENTREPRISE AHKHOYA

مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

دوارميحمغين  اإلجتماعي  مقرها 

الناظور   62000  - الناظور  فر انة 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.

و عين:

عنوانه ا(  و  علي   ويا  الحيد ة( 

الناظور  فر انة  تحمغين  دوار 

62000 الناظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي  ت202  يونيو  5ت  بتاريخ 

 62000 ميحمغين  فر انة الناظور - 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 يونيو 

ت202 محت رقم ت55ت.

2Iت6

sahel issticharat

AKLINE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق الحمارة عمارة رقم 

78 ، 70000، العيون املغرب
AKLINE شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة املندر 
بن عمرو رقم 05 حي  ط الرملة ت0 

العيون - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87ت36

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أبريل   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKLINE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستفاد  العامة  التجارة  االلومنيوم، 

و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة املندر 
بن عمرو رقم 05 حي  ط الرملة ت0 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : لغزال  احمدو  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  لغزال  احمدو  الحيد 
طانطان  الخامس  محمد  شارع   267

82000 طانطان املغرب..
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  لغزال  احمدو  الحيد 
طانطان  الخامس  محمد  شارع   267

82000 طانطان طانطان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أبريل  5ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت86/202تت.
3Iت6

GREEN MABANI

GREEN MABANI
إعالن متعدد القرارات

GREEN MABANI
 APPARTEMENT N°3 ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALEH
 SECTEUR 14 LOT 141 ، 20520،

CASABLANCA MAROC
GREEN MABANI »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شقة رقم 
3 املنطقة الصناعية اوالد صالح 

بقعة ت5ت قطاع 5ت  - 20520 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.509857
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي  ت0:  رقم   قرار 
لححن  الحيد  مفويت  مايلي:  على 
200 حصة اجتماعية من  الغنجاوي 
اصل 000ت  حصة اجتماعية لفاءدة 

الحيد الخيمة محمد
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
لححن  الحيد  مفويت  مايلي: 
00ت حصة اجتماعية من  الغنجاوي 
اصل 000ت  حصة اجتماعية لفاءدة 

الحيد لحلو محمد
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
لححن  الحيد  مفويت  مايلي: 
200 حصة اجتماعية من  الغنجاوي 
اصل 000ت  حصة اجتماعية لفاءدة 

الحيد برادة عمر.

على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

مايلي:
الغنجاوي  لححن  الحيد  مفويت   

اصل  من  اجتماعية  حصة  00ت 

لفاءدة  اجتماعية  حصة  000ت  

الحيد وزاني التهامي  عزيز

على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

مايلي: تغييف الشكل القانوني للشركة  

محؤولية  ذات  شركة  لتصبس 

محدودة

على  ينص  الذي   :06 رقم  قرار 
مايلي: تعيين الحيد  لححن الغنجاوي 

محيف وحيد للشركة 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: مالك الشركة 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: الشكل القانوني للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

3ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 796587.

5Iت6

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

DAK UNIVERSAL SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

  DAK UNIVERSAL SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القحم 

ت0 رقم 73 - 73000 الدا لة 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25ت9ت

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 03 
غشت ت202 مم إعداد القانون 
األسا�ضي لشركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 DAK  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSAL SERVICES
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األماكن العامة أو الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي : حي القحم 
ت0 رقم 73 - 73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 الحيد عبد الرحيم شرف الدين :
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  شرف  الرحيم  عبد  الحيد 
 73 رقم  ت0  القحم  حي  عنوانه ا( 

73000 الدا لة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الدين  شرف  الرحيم  عبد  الحيد 
 73 رقم  ت0  القحم  حي  عنوانه ا( 

73000 الدا لة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم 396ت.
5Iت6

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 MYCS INTERNATIONAL
TRANSPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 85ت

 walili parc 3eme etg N°تت

 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 MYCS INTERNATIONAL
TRANSPORT  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت زنقة 
أيت باعمران  اسك ب طابق 9 

شقة تت9 إقامة الحقول - 20000  
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369883

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 
أو  أرااح  أو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800522.
6Iت6

G-TARGAA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

درب الشرفاء رقم 06 حي الجزولي ، 
50000، مراكش املغرب

G-TARGAA شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املحمى الوردة مجزئة صوفيا رقم 
276 امللك املحمى الوردة مجزئة 
صوفيا رقم 276 50000 مراكش 

املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
7567تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 500 مفويت الحيد  ة( أمين كجى 
000.ت  أصل  من  اجتماعية  حصة 
كجى  علي  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

بتاريخ 09 نوناف ت202.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29537ت.
7Iت6

****

G-TARGAA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

درب الشرفاء رقم 06 حي الجزولي ، 
50000، مراكش املغرب

G-TARGAA  شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املحمى الوردة مجزئة صوفيا رقم 

276 - 50000 مراكش املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7567تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 
كجى  الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

علي كمحيف وحيد
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29573ت.
8Iت6

WHITE BRIDGE CENTER

SERENITY TRAVEL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WHITE BRIDGE CENTER
 BD D›ANFA ETG 09 APPT 96
 91 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SERENITY TRAVEL شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 309 
مجزئة الحاج فامس  الطابق ت حي 

الولفة الدارالبيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
652ت3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  ماي   27 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 SERENITY الوحيد  الشريك  ذات 
 500.000 رأسمالها  مبلغ    TRAVEL
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ت  الطابق  فامس   الحاج  مجزئة   309
 20000  - الدارالبيضاء  الولفة  حي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املحبق للشركة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ت  الطابق  فامس   الحاج  مجزئة   309
  20000  - الدارالبيضاء  الولفة  حي 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

الحيد ة( علي  حمدي و عنوانه ا( 
07ت    عمارة  ت  الطابق  فيفداوس 
املغرب  البيضاء  الدار   20000 أولفا 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم ت79259.
9Iت6

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU« 

FUTURCONTROL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 STRICT CONSULTING »«
S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق الحفلي شقة 3 
مجموعة 2 عمارة 3 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
FUTURCONTROL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ت شارع 
صافي بوجمعة الطابق ت الشقة 
6 الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2733ت3.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  8ت20  أكتوار   08 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ    FUTURCONTROL
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
بوجمعة  صافي  شارع  2ت  اإلجتماعي 
 - البيضاء  الدار   6 الشقة  ت  الطابق 
20250 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : أزمة اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 2ت شارع 
 6 الشقة  ت  الطابق  بوجمعة  صافي 
الدار البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

  ABDELFATTAH الحيد ة( 
عنوانه ا(  و   ASSALIH
 CASABLANCA, HAY WAKANATI
 RUE 03 N 8 AIN DIAB  2080ت
كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
الشرف   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
مجموعة   3 شقة  الحفلي  الطابق   2
20000، الدار البيضاء   ،  3 2 عمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف 8ت20 محت رقم 682325.
620I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MMGO INVEST SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 85ت

 walili parc 3eme etg N°تت
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

MMGO INVEST SARL شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ت2  شارع 

ابراهيم الروداني ، الطابق ت رقم 3  

- 20000  الدارالبيضاء   املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت3975.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »00.000ت 

عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 

أو  أرااح  أو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800525.

Iت62

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

GENTLEMIND
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

GENTLEMIND شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم ت0 رقم 62ت - 73000 الدا لة 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9709ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENTLEMIND

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 صوصية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  - 62ت  رقم  ت0  رقم  النهضة 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : عبدي  حجيبة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عبدي  حجيبة  الحيدة 

 73000 ت5  رقم  الشياف  واد  حي 

الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عبدي  حجيبة  الحيدة 

 73000 ت5  رقم  الشياف  واد  حي 

الدا لة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 770ت.

622I

BELVAGRI Z5A

BELVAGRI Z4A
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BELVAGRI Z5A

شارع عالل الفا�ضي مجزئة راطما 

العمارة 89 الشقة رقم 5 مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

BELVAGRI Z5A شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي مجزئة راطما العمارة 
89 الشقة رقم 5 مراكش  - 50000 

مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
97ت20ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELVAGRI Z5A
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال مختلفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمارة  راطما  مجزئة  الفا�ضي  عالل 
 50000  - 5 مراكش   الشقة رقم   89

مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة سميس زينب :  00ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  زينب   سميس   الحيدة 
املحيفة 3 أ رقم 232 50000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  زينب   سميس  الحيدة 
املحيفة 3 أ رقم 232  50000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29336ت.

623I

GLE SERVICES

HESPEDERES TOURS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

GLE SERVICES
8 زنقة الفارابي الطابق الحابع رقم 

9ت ، 90000، طنجة املغرب
HESPEDERES TOURS  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 556 
مجزئة شعبان 2 - 92000 العرائش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت259.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  25 أكتوار  املؤرخ في 
HESPEDERES TOURS  شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   300.000
شعبان  مجزئة   556 رقم  اإلجتماعي 
نتيجة  املغرب  العرائش   92000  -  2

لقلة العمل.
و عين:

و  شتوان  أسماء   الحيد ة( 
 2 556 مجزئة شعبان  عنوانه ا( رقم 
92000 العرائش املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 25 أكتوار ت202 وفي رقم 556 
العرائش   92000  -  2 شعبان  مجزئة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 05 نوناف 

ت202 محت رقم 79تت.
625I

MCG

إسيل
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إسيل شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

ت رياض 7-ت، دوار كراوا - 50000 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55505
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  فافاير  ت0  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.500.000«
»50.000ت.3  إلى  درهم«   750.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املحتحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 23592ت.

625I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

BANOUJI TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°98ت AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

BANOUJI TRANS  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
وكاد راس العين سيدي بوعثمان ابن 

جرير - 26552 ابن جرير املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مم تعيين  ت2 أكتوار  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

البنوجى املصطفى  كمحيف وحيد.
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مبعا لقبول استقالة املحيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 25 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 
أكتوار ت202 محت رقم ت539/202.
626I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TERROIR SOCIETY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°98ت AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

TERROIR SOCIETY شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06 
واجهة النخلة ت الشقة رقم 03 
قلعة الحراغنة - 53000 قلعة 

الحراغنة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TERROIR SOCIETY
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة والبناء
استغالل مطعم

مجارة عامة.
 06 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
واجهة النخلة ت الشقة رقم 03 قلعة 
الحراغنة  قلعة   53000  - الحراغنة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت حصة    : رايع  امين  الحيد 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه ا(  رايع  امين  الحيد 
الحراغنة  قلعة   206 رقم  العرصة 

53000 قلعة الحراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
حي  عنوانه ا(  رايع  امين  الحيد 
الحراغنة  قلعة   206 رقم  العرصة 

53000 قلعة الحراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بقلعة الحراغنة  بتاريخ 08 

نوناف ت202 محت رقم ت599/202.
627I

STE CECONA SARL

 STE LAGHRIBA
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 75 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب
 STE LAGHRIBA IMMOBILIER
SARL AU شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
القصر الكبيفرقم 5-6  - سلوان 
شارع القصر الكبيفرقم 6-5  - 
سلوان 62000 الناظور املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAGHRIBA IMMOBILIER SARL

.AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سلوان   -   5-6 الكبيفرقم  القصر 
شارع القصر الكبيفرقم 6-5  - سلوان 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : عواد  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 
الحيد محمد عواد : 000ت بقيمة 

00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  عواد  محمد  الحيد 
الناظور  سلوان-   85 رقم  النصر  حي 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  عواد  محمد  الحيد 
الناظور  سلوان-   85 رقم  النصر  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 5382.
628I

ESPERE CONSULTING

ROZALENA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

ROZALENA شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ت 
حي ايت املودن ايت ملول - 80000 

انزكان املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

89ت23.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 25 أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ملول  ايت  املودن  ايت  حي  ت  »بلوك 
 83« إلى  املغرب«  انزكان   80000  -
 - ت0   التيحيف  الخيمة حي  زنقة راس 

00ت26 برشيد  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2506.
629I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE DOREVE EVENT*
*SARL-AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 3ت RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE DOREVE EVENT*

SARL-AU* شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 ا 

مجـزئـة ريـاض الياسمين الشقة 2 
طريق عين الشقف فاس  - 30000 

فــاس املـغــرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23556

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DOREVE EVENT*

.*SARL-AU

عـروض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املـهـرجنات الفنية

مـمـول الحفالت

مـرمم االكل   مــطــعــم(.

ا   23  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الشقة  الياسمين  ريـاض  مجـزئـة 

 30000  - فاس   الشقف  عين  طريق 

فــاس املـغــرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

 الحيدة بـورقادي  ادري�ضي سـلـمـي :

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سـلـمـي  ادري�ضي  بـورقادي   الحيدة 

الياسمين  مجـزئـة  ا   23 عنوانه ا( 

فاس   الشقف  عين  طريق   2 الشقة 

30000 فــاس املـغــرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

سـلـمـي  ادري�ضي  بـورقادي   الحيدة 

الياسمين  مجـزئـة  ا   23 عنوانه ا( 

فاس   الشقف  عين  طريق   2 الشقة 

30000 فــاس املـغــرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5098/02.

630I

SUD INVEST CONSULTING

WTTJP PRESTIGE SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، الطابق 2 الشقة رقم تت
40000، MARRAKECH MAROC
WTTJP PRESTIGE SARL شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
القبطان اريكي اقامة ازيس رقم 

تت الطابق الثاني - 50000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت920.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    WTTJP PRESTIGE SARL
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي زنقة القبطان اريكي 
الثاني  الطابق  تت  رقم  ازيس  اقامة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   50000  -

نهاية النشاط.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تت  رقم  ازيس  اقامة  اريكي  القبطان 
مراكش   50000  - الثاني   الطابق 

املغرب. 
و عين:

فيصل   محمد  الحيد ة(  
البوعمراني و عنوانه ا( فيال 56ت حي 
جوهر ماركة  50000 مراكش املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
تت  رقم  ازيس  اقامة  اريكي  القبطان 

الطابق الثاني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم ت2957ت.
Iت63

AL MAJD CONSEILS

HH.B.EVENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AL MAJD CONSEILS
 TARGA LOTISSEMENT SAFSAF
 N° 35 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
HH.B.EVENT شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

محلم مجزئة بوكار ، الطابق الثالث 
، شقة رقم 5ت باب دكالة - 50000 

مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20269ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HH.B.EVENT
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحمعية  مأجيفاملعدات  وشراء, 
ومقديم  والحينمائية  والبصرية 

الخدمات.
- استيفاد ومصدير.

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق   ، بوكار  مجزئة  محلم 
 50000  - دكالة  باب  5ت  رقم  ، شقة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : أمينة  ححوان  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  أمينة  ححوان  الحيدة 

 863 رقم   33 بلوك  الححني   حي  

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  أمينة  ححوان  الحيدة 

 863 رقم   33 بلوك  الححني   حي  

50000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 8ت295ت.

632I

MITAK CONSEIL

كادجوا
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H2 تEME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

كادجوا  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت27 شارع 

املقاومة ححنية ت زنقة 7ت العالية - 

0ت288  املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

8667ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  كادجوا    الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي ت27 شارع املقاومة 

0ت288    - 7ت العالية  ت زنقة  ححنية 

مشاكل   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

مالية وصعواة التحويق.



23557 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

و حدد مقر التصفية ب ت27 شارع 
العالية   7ت  زنقة  ت  ححنية  املقاومة 

املحمدية 0ت288  املحمدية املغرب. 

و عين:

و  طويليع   الحيد ة(   الد   

بلجيكا     2590 بلجيكا  عنوانه ا(  

بلجيكا كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 09 نوناف 

ت202 محت رقم ت235.

633I

شركة ابهوش للخدمات

BLUE - WORLD PROCÉDÉ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 05 العيون ، 0ت700، 

العيون املغرب

  BLUE - WORLD PROCÉDÉ

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 
ت65 شقة رقم ت0  - 70000 العيون 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 38903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  2ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 BLUE  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.- WORLD PROCÉDÉ
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  جميع  مجميع  ميكانيكي. 

املياه.  معالجة  ملحطات  امليكانيكية 

محطات الضخ.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   I بلوك  الثاني  الشطر  الوحدة 
ت65 شقة رقم ت0  - 70000 العيون 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : فطول  حرية  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  فطول  حرية  الحيدة 

حي الحالم الوطية  82000 طان طان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  فطول  حرية  الحيدة 

حي الحالم الوطية  82000 طان طان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3593/202.

635I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TRIANGLE EDEN
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

TRIANGLE EDEN »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 55 شارع 

محمد الخامس عمارة جكار الطابق 

الخامس شقة رقم 33 كليز - 50000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

5ت957.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
بيع جميع الحصص االجتماعية  7ت 
حصة اجتماعية( التي يمتلكها الحيد 
الححين اوريك الحو�ضي  في شركة » 
TRIANGLE EDEN (SARL) « لفائدة 
 YFNIN BEARS (SARL  « الشركة 

» (AU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 
55 شارع محمد الخامس عمارة جكار 
كليز   33 رقم  شقة  الخامس  الطابق 
كاري  الجديد  العنوان  الى  مراكش 
الخامس  الطابق   52 ب  شقة  ادن 
الخامس  محمد  شارع   7 رقم  مكتب 

كليز مراكش
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 5, 6 , 7 و 

محديث النظام االسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29500ت.
635I

MOGA CONSEIL

EL YAGUE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU تER ETGAE LOTIS LA

 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،
55000، الصويرة املغرب

EL YAGUE شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 769 مكرر  

الطابق االر�ضي مجزئة الحقالة 
الجديدة  - 55000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2087
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    EL YAGUE الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 769 مكرر  الطابق 
 - الجديدة   الحقالة  مجزئة  االر�ضي 
 : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة   55000
مند  معامالت  رقم  أي  محقيق  عدم 

مأسيس  الشركة.
 769 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مكرر  الطابق االر�ضي مجزئة الحقالة 
الجديدة  - 55000 الصويرة املغرب. 

و عين:
و  مرزاكي  موفيق   الحيد ة( 
حي  مارس   02 شارع   05 عنوانه ا( 
املغرب  الصويرة   55000 دكالة   باب 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 507.

636I

OUTSOURCING ADVISORY

IBILI-ICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 57

CASABLANCA MAROC
IBILI-ICE  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 85 
رقم 8ت حي ركبوت سيدي مؤمن - 

22000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.282835
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  8ت غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
 90.000 رأسمالها  مبلغ     IBILI-ICE
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
8ت حي ركبوت سيدي مؤمن  85 رقم 
- 22000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : وقف النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
8ت حي ركبوت سيدي مؤمن  85 رقم 
املغرب 22000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
الحيد ة( عبد الرزاق   بيهم الدين  
و عنوانه ا( 9 شارع الحليمانية إماج 
البيضاء  الدار   22000 معارف   ، ت 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : شارع 85 

رقم 8ت حي ركبوت سيدي مؤمن
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 56ت795.
637I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRIUM AUDIT ET
CONSEIL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
موسيع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب

 ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق الافيد 2609 - 

50000 مراكش املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53733

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2ت نوناف ت202 ممت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :

بتوطين  املتعلقة  الخدمات  جميع 
الشركات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29520ت.
638I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EVENT PRINT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب

EVENT PRINT شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مجزئة 

املحار رقم 932 عمارة ا مكتب رقم 
7 و 8  طريق اسفي - 50000 مراكش 

املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت5897.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في ت0 شتناف ت202 مم  محويل  
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
مجزئة املحار رقم 932 عمارة ا مكتب 
 50000  - اسفي  طريق    8 و   7 رقم 
الحي   235 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 
احواز  مانانت  غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش - 50000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29596ت.
639I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NAMED TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
NAMED TRANS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
سعيد بلوك ب رقم 92 الدراركة 
اكادير - 80000 أكادير املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3ت595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAMED TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لححاب الغيف.
عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 
الدراركة   92 رقم  ب  بلوك  سعيد 

اكادير - 80000 أكادير املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد محمد علي نعمان :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نعمان  علي  محمد  الحيد 
ت58  رقم  3ا  املحيفة  عنوانه ا( 

مراكش 50ت50 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  اكدرو  حميد  الحيد 
عمارة   6 شقة   2 ميغانيمين  زنقة 
 80000 اكادير  الحالم  حي   2075

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07269ت.

650I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

SOCIETE BENHEDDA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

SOCIETE BENHEDDA شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع ماء 

العنين بن الشيخ رقم 02 املحيفة 2 - 

73000 الدا لة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.693

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  05 أكتوار  املؤرخ في 

SOCIETE BENHEDDA شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   2.200.000

اإلجتماعي شارع ماء العنين بن الشيخ 
الدا لة   73000 - 2 02 املحيفة  رقم 

هدف  محقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و عين:

حدا  بن  الرحمن   عبد  الحيد ة( 
واد  زنقة   02 املحيفة  عنوانه ا( حي  و 

الدا لة   73000  36 رقم  رقراق  ابي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 25 أكتوار ت202 وفي شارع ماء 

العنين بن الشيخ رقم 02 املحيفة 2 - 

73000 الدا لة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 28 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 753ت.

Iت65



23559 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

SAHARA MAKER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
SAHARA MAKER شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 5 حي املحيفة ت رقم 57 - 

73000 الدا لة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8965ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   08
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA MAKER
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مختلفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  57 رقم  ت  املحيفة  حي   5 محمد 

73000 الدا لة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عمر عمر اواال :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 VAIREVESE ERIC الحيد 
00ت  بقيمة  حصة   DAVID :  500

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  اواال  عمر  عمر  الحيد 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب.

 VAIREVESE ERIC الحيد 
DAVID عنوانه ا( - - فرنحا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  اواال  عمر  عمر  الحيد 
حي املحيفة ت زنقة جبل بوناصر فيال 

رقم ت5 73000 الدا لة املغرب
 VAIREVESE ERIC الحيد 

DAVID عنوانه ا( - - فرنحا فرنحا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز ت202 محت رقم 307ت.
652I

nadorligneconsulting

2م ر ترانس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضور ، 62000، الناضور املغرب
2م ر مرانس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 639 

بلوك ت عاريض الناظور - 62000  
الناظور املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
ر  2م   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مرانس.
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غيف املصحواة
للبضائع  والدولي  املحلي  -النقل 

للغيف
-استيفاد و مصدير.

 639  : االجتماعي  املقر  عنوان 
  62000  - الناظور  عاريض  ت  بلوك 

الناظور املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد موجار عبد الهادي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهادي  عبد  موجار  الحيد 
رقم  0ت  زنقة  الدوام  درب  عنوانه ا( 
26 ق.ج الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الهادي  عبد  موجار  الحيد 
رقم  0ت  زنقة  الدوام  درب  عنوانه ا( 
26 ق.ج الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 5366.
653I

FIDUCIAIRE CHEMS

MARRUECOM
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM تت LOT EL HANSALI R+5

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MARRUECOM شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80زنقة 
واد زيز  شقة 5 اكدال الرااط - 

0090ت الرااط املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

50679ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم  محويل   26 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اكدال   5 شقة  زيز   واد  »80زنقة 

إلى  الرااط املغرب«  0090ت   - الرااط 

»35 شارع اطلس شقة رقم 56 اكدال 

الرااط - 0090ت الرااط  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 9075تت.

655I

UNION BEST SOLUTIONS

ASSURANCES ANOUAL
إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°5ت LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

ASSURANCES ANOUAL  »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زهور 

2 شارع اسيل رقم ت عين إيطي  - 

50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86269

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5ت شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

الحيد  25ت حصة من طرف  مفويت 

فاطمة  الحيدة  لفائدة  غالس  رفيق 

عامق

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: استقالة الحيدة مريم يوسفي 

باعتبارها محيفة ثانية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ممثلة  راوية  عامك  الحيدة  تعيين 

تعويضا  ثانية  ومحيفة  محؤولة 

غيف  ملدة  يوسفي  مريم  للحيدة 

محدودة

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: الشركة ستكون ملزمة بتوقيع 

فاطمة  الحيدة   للمحيفمين  مشتفك 

عامق والحيدة عامك راوية.
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ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشركة

بند رقم 2ت: الذي ينص على مايلي: 

مدة التعيين وصالحيات اإلدارة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29525ت.

655I

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 BELHASSAN INVESTMENT

HOLDING A
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°5 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

 BELHASSAN INVESTMENT

HOLDING A »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  مكتب 
رقم 5،  بوكس رقمت(، عمارة 

ميفاوين، الطابق الحابع، بلوك أو2، 

56ت، ملتقى شارع املقاومة و زنقة 

واد زيز،  - 80000 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3757

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في تت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

اثبات وفاة الحيد أحمد أمحروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

امحروي  ححن  الحيد  تعيين  مايلي: 

امحروي،  الزهراء  فاطمة  الحيدة  و 

غيف  ملدة  للشركة،  جدد  محيفين 

محددة.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

 ،  6 للفصول  املتفابط  التغييف  مايلي: 

9 من القانون األسا�ضي للشركة،  7و 
املتعلقة باملحاهمة،  رأسمال الشركة  

و التحييف،

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محيين  القانون األسا�ضي للشركة. 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.

على  ينص  الذي   :9 رقم  بند 

امحروي  ححن  الحيد  تعيين  مايلي: 

امحروي،  الزهراء  فاطمة  الحيدة  و 

غيف  ملدة  للشركة،  جدد  محيفين 

محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 58ت07ت.

656I

fudi.comptable

COIN - TO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

fudi.comptable

 said hajji sale، 11006، sale 269

maroc

COIN - TO شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

2  اقامة ام كلتوم عمارة رقم ت حي 

الرحمة 006تت سال املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   29

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 COIN : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.- TO

و  - شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع و موزيع املالبس الجاهزة بتقحيط

املالبس  موزيع  و  بيع  و  شراء   -

الجاهزة بالجملة

- تحدير و استفاد.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 

حي  ت  رقم  عمارة  كلتوم  ام  اقامة    2

الرحمة 006تت سال املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : فجري  موفيق  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  علوش  يحي  الحيد 

طريق  8ت6  رقم  سال  عرصة  مجزئة 

املهدية  006تت سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  علوش  يحي  الحيد 

طريق  8ت6  رقم  سال  عرصة  مجزئة 

املهدية  006تت سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   07 بتاريخ  بحال   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5ت0ت.

657I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE LE PETIT COLIS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

SOCIETE LE PETIT COLIS شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 35 

شارع ميشليفن طريق عين الحمن 

فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55975

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف  3ت  في  املؤرخ 

شركة   SOCIETE LE PETIT COLIS

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

عين  طريق  ميشليفن  شارع   35 رقم 

املغرب  فاس   30000  - فاس  الحمن 

بتوقيف  الشركة  لقيام  ل   نتيجة 

نشاطها ألكثف من سنتين و مراكم لديها 

عجز مهم.

و عين:

و  الفكرني  محمد   الحيد ة( 

طريق  ت  أنس  حي   35 رقم  عنوانه ا( 

فاس    30000 فاس  الحمن  عين 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 35 رقم  وفي  ت202  شتناف  3ت  بتاريخ 

الحمن  عين  طريق  ميشليفن  شارع 

فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار  8ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5605/02.

658I
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CDH AUDIT ET CONSEILS

ROLLER MAROC
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ROLLER MAROC  »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 58 زنقة 

االمام محلم - وازيس - 0ت205 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.333963

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

استقالة محيف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعييين محيفين 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
القانون  اذابة  على  املصادقة   مايلي: 

االسا�ضي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 HUBERT الحيد  استقالة  قبول 

REIFF MICHAEL من مهامه كمحيف 

للشركة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املحيفين:  محدودة  غيف  ملدة  تعيين 

 ,Manfred BRAUN -الحيد 

باملانيا  958ت/07/08  بتاريخ  املزداد 

لبطاقة  الحامل  املانية  جنحيته 

 -   L 86MN5 JNC رقم  التعريف 

بتاريخ  املزداد   Tim STEINEL الحيد 

975ت/5/09ت باملانيا جنحيته املانية 

 L رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل 

    .86MZRMPH

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
القانون  اذابة  على  املصادقة   مايلي: 

االسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800525.
659I

شركة شتوك لالستشارة والتحييف والخدمات.

شركة شتوك لالستشارة 
والتسيير والخدمات

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

شركة شتوك لالستشارة والتحييف 
والخدمات.

56 شارع الفتواكي، الطابق الثاني، 
شقة رقم ت وجدة. ، 60000، وجدة 

املغرب
شركة شتوك لالستشارة والتحييف 
والخدمات شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
الفتواكي، الطابق الثاني، شقة رقم 

ت وجدة. - 60000 وجدة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز  2ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
والتحييف  لالستشارة  شتوك  شركة 

والخدمات.
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 
القانونية والتحييف و دمات متعددة 

التخصصات.
عنوان املقر االجتماعي : 56 شارع 
الفتواكي، الطابق الثاني، شقة رقم ت 

وجدة. - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد بن يونس شتوك عنوانه ا( 

وجدة   60000 الخنحاء   شارع   5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد بن يونس شتوك عنوانه ا( 

وجدة   60000 الخنحاء   شارع   5

املغرب

مم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 06 

غشت ت202 محت رقم -.

650I

STE SE BENALI SARL AU

SE BENALI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE SE BENALI SARL AU

 HAY SAADA OUEST TIFLET ،

15400، TIFLET MAROC

SE BENALI  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحعادة الغربي ميفلت - 5500ت 

ميفلت املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

079ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENALI

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

مختلف األعمال اإلنشائية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

5500ت   - ميفلت  الغربي  الحعادة 

ميفلت املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد أيوب أوالد بن علي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد أيوب أوالد بن علي : 000ت 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

علي  بن  أوالد  أيوب  الحيد 

عنوانه ا( حي بني ورياغل 2 زنقة ت3ت 

رقم 6 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

علي  بن  أوالد  أيوب  الحيد 

عنوانه ا( حي بني ورياغل 2 زنقة ت3ت 

رقم 6 طنجة 5500ت طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

ت202 محت رقم 273.

Iت65

سيكوجيس شمم

BAT 2 AG sarl
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

سيكوجيس شمم

98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الححيمة املغرب

BAT 2 AG sarl شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مركز بني 

حديفة - 52ت32 جماعة بني حديفة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

تت29.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  3ت أكتوار  املؤرخ في 

BAT 2 AG sarl شركة ذات املحؤولية 

 350.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

بني  جماعة  52ت32   - حديفة  بني 

حديفة املغرب نتيجة القتصدي.

و عين:

و  أكومي  يوسف   الحيد ة( 

52ت32  حديفة  بني  مركز  عنوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب  حديفة  بني 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 3ت أكتوار ت202 وفي مركز بني 

حديفة - 52ت32 بني حديفة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالححيمة  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 695.

652I

FIDUSAL

CREATE INFORMATIQUE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

FIDUSAL

593توشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي ممارة ، 2030ت، ممارة 

املغرب

CREATE INFORMATIQUE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9تت 

أمل 5 حي  عقوب املنصور - 0000ت 

الرااط املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82955

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  غشت  8ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

لشقر  عادل  الحيد  ة(  مفويت 

200 حصة اجتماعية من أصل 200 

حصة لفائدة  الحيد  ة( عبد الطيف 

الرازني بتاريخ 8ت غشت ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   02 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 8695تت.

653I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

AL BORAQ PESCA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 

صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب

AL BORAQ PESCA  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 090ت - 73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9759ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BORAQ PESCA

مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النهضة رقم 090ت - 73000 الدا لة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : املجاهد   بالل  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد بالل املجاهد  عنوانه ا( حي 

اكار ازوكاغ 55000 الححيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد بالل املجاهد  عنوانه ا( حي 

اكار ازوكاغ 55000 الححيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 805ت.

655I

FIDUSAL

CREATE INFORMATIQUE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

FIDUSAL

593توشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي ممارة ، 2030ت، ممارة 

املغرب

CREATE INFORMATIQUE  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9تت 

أمل 5 حي  عقوب املنصور - 0000ت 

الرااط املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.82955

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  8ت غشت  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( الرازني 

عبد اللطيف كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 8695تت.

655I

cabinet aux services des affaires

 SALKAT TRAV SARL
D›ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan تer

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 SALKAT TRAV SARL D›ASSOCIE
UNIQUE شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 209 
شارع عالل بن عبد هللا الجرف  - 

52350 الجرف املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5503ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SALKAT TRAV SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال او انشاءات متنوعة
نقل البظائع للغيف.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 209 
 - الجرف   هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

52350 الجرف املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
عمراوي  الرزاق  عبد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عمراوي  الرزاق  عبد  الحيد 
بن  عالل  شارع   209 رقم  عنوانه ا( 
الجرف   52350 الجرف  هللا  عبد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عمراوي  الرزاق  عبد  الحيد 
بن  عالل  شارع   209 رقم  عنوانه ا( 
الجرف   52350 الجرف  هللا  عبد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 2ت نوناف 

ت202 محت رقم 5503ت.
656I

FIDUSAL

COMPANY SERVICE AUTO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

FIDUSAL
593توشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي ممارة ، 2030ت، ممارة 
املغرب

 COMPANY SERVICE AUTO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 570 

سكتور 5 أوالد بناصر رقم 2  - 
2000ت ممارة املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت535تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  شتناف   27 في  املؤرخ 
»التحييف  من  الشركة  نشاط  تغييف 

التجاري« إلى »-مكانيك الحيارات
الحيارات  أنواع  جميع  -بيع 

الجديدة و القديمة
-بيع املتالشيات.«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   28 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 0ت86تت.
657I

YF CONSULTING SERVICES

R.G MATERIAUX
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
R.G MATERIAUX شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7ت5  

أ2  املغرب العربي املتجر رقمت. - 
5000ت القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
89ت63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 R.G  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATERIAUX
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  مقاول   ، البناء  ملواد  ماجراالجملة 
التجارة   ، مختلفة  اشغال  و  البناء 

العامة..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 7ت5  
 - رقمت.  املتجر  العربي  املغرب  أ2  

5000ت القنيطرة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الكداوي  الدين  عالء  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكداوي  الدين  عالء  الحيد 
عنوانه ا( زاوية محمد القري و الزنقة 
القنيطرة.   5 شقة  األمل  اقامة  م86 

5000ت القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الكداوي  الدين  عالء  الحيد 
عنوانه ا( زاوية محمد القري و الزنقة 
القنيطرة.   5 شقة  األمل  اقامة  م86 

5000ت القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 89025.
658I

CAM

HIGH ELECTRO SYSTEM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 27ت

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

HIGH ELECTRO SYSTEM شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ت27 شارع 
املقاومة الححنية ت العاليا املحمدية 

- 20800 املحمدية املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 HIGH : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.ELECTRO SYSTEM

أعمال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانتها  الحباحة  حمامات  مركيب 

وايع اإلكححوارات.

التفكيبات  وايع  مركيب  مقاول   -

وااللكتفونية  الكهراائية 

والهيدروميكانيكية..

ت27   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العاليا  ت  الححنية  املقاومة  شارع 

املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد كمال رحلي :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بني  عنوانه ا(  رحلي  كمال  الحيد 
بوزنيقة   20800 املنصورية   راشد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

بني  عنوانه ا(  رحلي  كمال  الحيد 
بوزنيقة   20800 املنصورية   راشد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت236.

659I

CDH AUDIT ET CONSEILS

IMMO ARPEGGIO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

IMMO ARPEGGIO  شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 

املرم�ضى حي النخيل 58 زنقة 

املرم�ضى حي النخيل 20350 الدار 

البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358733
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  يوليوز   26 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
IMMO ARPEGGIO   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  0.500ت 
حي  املرم�ضى  زنقة   58 اإلجتماعي 
النخيل 58 زنقة املرم�ضى حي النخيل 
20350 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : فقدان راس املال.
و حدد مقر التصفية ب 58 زنقة 
الدار   20350  - النخيل  حي  املرم�ضى 

البيضاء املغرب. 
و عين:

ححيني  عراقي  عمر    الحيد ة( 
   rue Louis Muller  ,3 عنوانه ا(  و 
فرنحا   69200 VENISSIEUX

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
باملقر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

االجتماعي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800532.
660I

CASA COMPTES

LEVANVAL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

LEVANVAL شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 202، 
شارع عبد املومن الطابق الحفلي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.506809

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  شتناف   30 في  املؤرخ 
املحؤولية  ذات  شركة   LEVANVAL
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 202، 
الحفلي  الطابق  املومن  عبد  شارع 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل- موقف نشاط الشركة.
و عين:

 CHARLOTTE الحيد ة( 
 56 عنوانه ا(  و   SOPHIE  FESSOL
زنقة ال كوليس  75008 باريس فرنحا 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،202 وفي  ت202  شتناف   30 بتاريخ 
شارع عبد املومن الطابق الحفلي رقم 

5 - 20360 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 5ت7999.
Iت66

Immofid

AIMBY FOOD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

Immofid
 Rue 23ت n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
AIMBY FOOD شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96 شارع 

أنفا الطابق رقم 9 ، الشقة ت9 
إقامة الرايع أنفا  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
655ت59.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ    AIMBY FOOD

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اإلجتماعي  96 شارع أنفا الطابق رقم 

 - أنفا   الرايع  إقامة  ت9  الشقة   ،  9

20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل :  حائر مادية.

و حدد مقر التصفية ب 96 شارع 

أنفا الطابق رقم 9 ، الشقة ت9 إقامة 

البيضاء  الدار   20000  - أنفا  الرايع 

املغرب. 

و عين:

و  زروال  الطاهر   الحيد ة( 

 06 س  م  األزهري  مجزئة  عنوانه ا( 

،عمارة 56، شقة 26ت األلفة 20000 

كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 96 شارع 

أنفا الطابق رقم 9 ، الشقة ت9 إقامة 

الرايع أنفا  الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799857.

662I

BOUCHTA COMPTA

SOLARTRAX
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

SOLARTRAX  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

5-35 مركز د حتمار ساحة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اقامة القدس 
رقم 35 طنجة 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت80ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  5ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLARTRAX

استيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومصدير املعدات الكهراائية.

عنوان املقر االجتماعي : املحل رقم 

35-5 مركز د حتمار ساحة الروداني 
القدس  اقامة  الهبطي  عبد هللا  زنقة 
رقم 35 طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : رشيد   الوهابي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

ليميتد  مرادينغ  ا ج ن ب  الشركة 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   500  :

للحصة. 

 500  : رشيد   الوهابي  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.

الشركة ا ج ن ب مرادينغ ليميتد : 

500 بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  رشيد   الوهابي  الحيد 
 8 رقم  بدر  غزوة  زنقة   2 االدريحية 

90000 طنجة  املغرب.

ليميتد  مرادينغ  ا ج ن ب  الشركة 

0ت990  قافص  نيقوسيا  عنوانه ا( 

نيقوسيا قافص.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  رشيد   الوهابي  الحيد 
 8 رقم  بدر  غزوة  زنقة   2 االدريحية 

90000 طنجة  املغرب 

كامل   نيكوالص  بياد  الحيد 

020ت  بلجيكا  بروكحيل  عنوانه ا( 

بروكحيل بلجيكا .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9997.

663I

CASA COMPTES

GLOBAL PLASTIC SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL PLASTIC SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 

عبد املومن الطابق الحفلي رقم 5 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355397

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202 مقرر حل  25 أكتوار  املؤرخ في 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 GLOBAL PLASTIC الشريك الوحيد

SERVICES  مبلغ رأسمالها 00.000ت 

 202 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الحفلي  الطابق  املومن  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   20360  -  5 رقم 

النشاط  غياب   -  : ل  نتيجة  املغرب 

االجتماعي..

 202 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع عبد املومن الطابق الحفلي رقم 

5 - 20360 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  اللمطي  محمد   الحيد ة( 

 76 رقم  منظرنا  مجزئة  عنوانه ا( 

الدار   00000 معروف   سيدي 

البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

 202  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع عبد املومن الطابق الحفلي رقم 

5 - الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 5ت7999.

665I

CABINET DE CONSEIL

شركت امانط ترانس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

CABINET DE CONSEIL

 IMM.0ت RUE DE TUNIS APPT06

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

شركت امانط مرانس  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب والد 

ازايف رقم 05 زيتون مكناس  - 50000 

مكناس  ااصغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت05ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  فافاير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مفويت الحيد  ة( اسماء   ااسهلى 

600 حصة اجتماعية من أصل 600 

حصة لفائدة  الحيد  ة( رشيد فزني  

بتاريخ 25 فافاير ت202.

 500 مفويت الحيد  ة( نبيل ااباز 

 500 أصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة  الحيد  ة( رشيد فزني  

بتاريخ 25 فافاير ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5770.

665I

FID PME

YOUNARIM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

FID PME
65 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ممارة ، 2020ت، ممارة املغرب
YOUNARIM شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 FADLI 2 N 36 TEMARA LOT
 HAY FADLI 2 N 36 TEMARA
TEMARA-SKHIRATE 2000ت 

.MAROC
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
26995ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 FATIMA الحيد  ة(  مفويت 
حصة   LAMRABET 000.ت
حصة  000.ت  أصل  من  اجتماعية 
 ABDELALI الحيد  ة(  لفائدة  

REZOUK بتاريخ 09 نوناف ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  2ت  بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت683.
666I

FIDULONIA

BEN NAIM DENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC

BEN NAIM DENT شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
النهضة مركز بن قريش مطوان - 

93000 مطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9067ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

 BEN NAIM الوحيد  الشريك  ذات 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ    DENT

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مجزئة النهضة مركز بن قريش مطوان 

 : ل  نتيجة  املغرب  مطوان   93000  -

أزمة في القطاع.

مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - مطوان  قريش  بن  مركز  النهضة 

93000 مطوان املغرب. 

و عين:

و  البشيف  بنعيم   الحيد ة( 

عنوانه ا( شارع موالي الححن عمارة 

أوطاح رقم 23ت مرميل 50ت93 مرميل 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5878.

667I

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

زيوت سوس بلحسن
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°5 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب
زيوت سوس بلححن  »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  زنقة 

املالحة، أنزا - - أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3750

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في تت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

اثبات وفاة الحيد ححن أمحروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الغرض  موسيع 

ليشمل أنشطة جديدة،

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 3 للفصول  املتفابط  التغييف  مايلي: 

للشركة،  األسا�ضي  القانون  من   9 و 

املتعلقة بالغرض االجتماعي  للشركة 

و التحييف،

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محيين  القانون األسا�ضي للشركة. 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الغرض  موسيع 

ليشمل أنشطة جديدة،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم ت6ت07ت.

668I

BEG INGENIERIE MAROC

BEG INGENIERIE MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

BEG INGENIERIE MAROC

فضاء باب أنفا زنقة 3 باب 
املنصورعمارة C الطابق األول 

 Espace Porte d›Anfa, 3 مكتب رقم

rue Bab El M، 20050 3، الدار 

البيضاء املغرب

BEG INGENIERIE MAROC شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

شارع موالي إسماعيل، منصة 

ميتا،مركزاألعمال، الطابق الخامس 

عين الحبع. - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

79627ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
منصة  إسماعيل،  موالي  »شارع 
الخامس  الطابق  ميتا،مركزاألعمال، 
الدارالبيضاء   20580  - الحبع.  عين 
 3 زنقة  أنفا  باب  إلى »فضاء  املغرب« 
األول  الطابق   C املنصورعمارة  باب 
مكتب رقم 3 - 20050 الدارالبيضاء  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800557.
669I

LogiGo

BARAKA BOVIN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BARAKA BOVIN
CASA ، 20000، الدار البيضاء 

maroc
BARAKA BOVIN شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
إبراهيم روداني ط 5 ش ت2 إقامة 
الريحان - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522539
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARAKA BOVIN
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزرعة

الحية  للحيوانات  محتورد  ماجر 

واملاشية.

عنوان املقر االجتماعي : 332 شارع 

إقامة  ت2  ش   5 ط  روداني  إبراهيم 

البيضاء  الدار   20330  - الريحان 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 333   : الفاهمي  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد كمال نحائلي :  335 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد بدر طنشري الوزاني :  333 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الفاهمي  محمد  الحيد 

2ت  رقم   75 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 

البيضاء  الدار   20570 الشق  عين 

املغرب.

عنوانه ا(  نحائلي  كمال  الحيد 

البئف  الحاحل  املهارزة  املهارزة  دوار 

الجديد 50ت25 الجديدة املغرب.

الوزاني  طنشري  بدر  الحيد 

 5 مرايا  االندلس  رياض  عنوانه ا( 

الرااط  الرياض  حي  ت3  ش   65 ع 

00ت0ت الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  الفاهمي  محمد  الحيد 

2ت  رقم   75 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 

البيضاء  الدار   20570 الشق  عين 

املغرب

عنوانه ا(  نحائلي  كمال  الحيد 

البئف  الحاحل  املهارزة  املهارزة  دوار 

الجديد 50ت25 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800555.

670I

SUD INVEST CONSULTING

LIBGHITOU
إعالن متعدد القرارات

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، الطابق 2 الشقة رقم تت

40000، MARRAKECH MAROC

LIBGHITOU »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع  

محمد البقال عمارة برعام رقم 

7ت الشقة 8 الطابق الرابع جليز - 

50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

53ت3تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 غشت ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي:  

مفويت  البوعمراني  فيصل  محمد 

لفائدة   اجتماعية    حصة  66ت 

مفويت  بنحعيد   هند  برادة  محمد 

67ت حصة اجتماعية لفائدة  محمد 

برادة ليصبس موزيع الحصص كالتالي  

محمد فيصل البوعمراني 335 حصة 

حصة   333 بنحعيد  هند  اجتماعية 

حصة    333 برادة  محمد  اجتماعية 

اجتماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغييفمقرالشركة 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املحاهمة ورأس املال

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مقرالشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 0تت29ت.

Iت67
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األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 BELHASSAN INVESTMENT
HOLDING B

إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°5 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

 BELHASSAN INVESTMENT

HOLDING B »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم 5،  بوكس رقم2(، عمارة 

ميفاوين، الطابق الحابع، بلوك أو2، 

56ت، ملتقى شارع املقاومة و زنقة 

واد زيز - - أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3752

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في تت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

اثبات وفاة الحيد أحمد أمحروي  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من   7 و   6 للفصول  املتفابط  التغييف 

املتعلقة  للشركة،  األسا�ضي  القانون 

باملحاهمة و رأسمال الشركة  ،

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محيين  القانون األسا�ضي للشركة. 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 63ت07ت.

672I

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 BELHASSAN INVESTMENT
HOLDING C

إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°5 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

 BELHASSAN INVESTMENT

HOLDING C »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم 5،  بوكس رقم3(، عمارة 

ميفاوين، الطابق الحابع، بلوك أو2، 

56ت، ملتقى شارع املقاومة و زنقة 

واد زيز - 80000 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3739

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2ت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

اثبات وفاة الحيد أحمد أمحروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الزهراء  فاطمة  الحيدة  تعيين  مايلي: 

للشركة،  جديدة  محيفة  امحروي 

ملدة غيف محددة.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

 ،  6 للفصول  املتفابط  التغييف  مايلي: 

7 و 9 من القانون األسا�ضي للشركة، 
املتعلقة باملحاهمة ، رأسمال الشركة 

و التحييف.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
محيين  القانون األسا�ضي للشركة. 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك لفائدة الورثة.
على  ينص  الذي   :9 رقم  بند 
الزهراء  فاطمة  الحيدة  تعيين  مايلي: 
للشركة،  جديدة  محيفة  امحروي 

ملدة غيف محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 50ت07ت.

673I

SAMIR FIDUCIAIRE

KOALA CASH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

KOALA CASH  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9ت، 

شارع الفوط، م.ج - 50050 مكناس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59ت38.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  غشت  ت3  في  املؤرخ 
ذات  شركة    KOALA CASH حل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
9ت،  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
50050 مكناس  شارع الفوط، م.ج - 

املغرب نتيجة اللقفل النهائي.

و عين:
الحيد ة( عبد العزيز   التمحماني 
50050 مكناس  و عنوانه ا( مكناس 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
9ت،  وفي  ت202  غشت  ت3  بتاريخ 
50050 مكناس  شارع الفوط، م.ج - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  2ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 375.
675I

األستاذة هدى أمنيول، موثقة

الشركة العقاري اومليل
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول، موثقة
 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°5 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب
الشركة العقاري اومليل »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بوكس 
رقم 26، عمارة ميفاوين، الطابق 
الحابع، بلوك أوت، 56ت، ملتقى 
شارع املقاومة و زنقة واد زيز - 

80000 أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3753

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2ت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

اثبات وفاة الحيد أحمد أمحروي،  
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للحصة  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك، لفائدة الورثة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 ،  6 للفصول  املتفابط  التغييف  مايلي: 
7 و 9 من القانون األسا�ضي للشركة، 
املتعلقة باملحاهمة ، رأسمال الشركة 

و التحييف.
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قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محيين القانون األسا�ضي للشركة.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

للحصة  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك، لفائدة الورثة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للحصة  االرث  طريق  عن  انتقال 

االجتماعية للهالك، لفائدة الورثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 65ت07ت.

675I

3C-AUDIT

2D METAL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

Quartier des hôpitaux تت 

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

2D METAL  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 237 شارع 

ستفاسبورغ الدارالبيضاء - 20050  

الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79779

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار  5ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

ويزمان  ديفيد   الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  5.000ت 

الحيد  ة(  لفائدة   حصة   25.000

سلمى دوازي بتاريخ 5ت أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 36ت800.

676I

Trefle Conseil

FESTINARA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

FESTINARA شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 202 

شارع عبد املومن الطابق األر�ضي 

الرقم 5 - 20052 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.358569

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف  0ت  في  املؤرخ 

املحؤولية  ذات  شركة   FESTINARA

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 202 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

األر�ضي  الطابق  املومن  عبد  شارع 

البيضاء   الدار   20052  -  5 الرقم 

املغرب نتيجة ل* املوافقة على مقرير 

املصفي.

* موزيع رصيد التصفية.

* اإلغالق النهائي للتصفية..

و عين:

و عنوانه ا(  نداء  الحيد ة( علي   

درج   7 ديار  إقامة  املقاومة  شارع 

الجيفوند   30 الشقة   7 الطابق   8

املغرب  البيضاء   الدار   20500

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 0ت شتناف ت202 وفي 202 شارع 

عبد املومن الطابق األر�ضي الرقم 5 - 

20052 الدار البيضاء  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799927.

677I

سهريكاد

ARC RH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

سهريكاد
56 ب د الزرقطوني الدرج 2 الشقة 

الرقم 6 الدارالبيضاء 56 ب د 
الزرقطوني الدرج 2 الشقة الرقم 6 

الدارالبيضاء، 20002، املغرب الدار 
البيضاء

ARC RH شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7ت2 ب د 
إبراهيم الروداني إقامة الفتس الدرج 
ت الشقة الرقم 3 الدارالبيضاء - 

20330 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ت3ت35.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  يونيو   02 في  املؤرخ 
محؤولية  ذات  شركة   ARC RH
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
إبراهيم  د  ب  7ت2  اإلجتماعي  مقرها 
الروداني إقامة الفتس الدرج ت الشقة 
 20330  - الدارالبيضاء   3 الرقم 
لتصفية  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

الشركة.
و عين:

التاجي  الحميد    عبد  الحيد ة( 
ت2   إقامة  ستي  كولف  عنوانه ا(  و 
 20002  5 الرقم  الشقة   2 الدرج 
كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الجمعية  انعقاد  مم  قد  و 
ت202 وفي  02 يونيو  الختامية بتاريخ 
إقامة  الروداني  إبراهيم  د  ب  7ت2 
الرقم36  الشقة  الدرج2ت   الفتس 
20330 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي ت202 محت رقم 783296.
678I

RIM FINANCIAL

صيدلية فاطمة الزهراء اهل سالم

 PHARMACIE 
 FATIMAZAHRA AHL

SALAM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 258 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

صيدلية فاطمة الزهراء اهل سالم 

 PHARMACIE FATIMAZAHRA

AHL SALAM  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحالم 2  

مجزئة ج  7تت اهل لغالم   - 20550 

الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سالم  اهل  الزهراء  فاطمة  صيدلية 

 PHARMACIE FATIMAZAHRA

.AHL SALAM

: صيدالني  بإيجاز  غرض الشركة 

بائع بالتقحيط.

عنوان املقر االجتماعي : الحالم 2  

مجزئة ج  7تت اهل لغالم   - 20550 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
2.000ت2.5 درهم، مقحم كالتالي:

 : الحودار  سلوى  الحيدة   -
20ت.25 بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة سلوى الحودار عنوانه ا( 
 08 رقم   5 حمو   اقامة  القدس  حي 
البيضاء  الدار   20350 الافنو�ضي  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة سلوى الحودار عنوانه ا( 
 08 رقم   5 حمو   اقامة  القدس  حي 
البيضاء  الدار   20350 الافنو�ضي  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80058.
679I

la sincérité إنتمائية 

 SOCIETE PHARMACIE AL
IRFANE FES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئف أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب
 SOCIETE PHARMACIE AL

IRFANE FES شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ٱبن 
الخطيب عمارة ت7 متجر رقم 2 

فاس - 30000  فاس  املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت9995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت  7ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PHARMACIE AL

.IRFANE FES
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الصيدلة
بيع املنتجات واألدوية بالتجزئة

والجراحية  الطبية  املعدات  بيع 
واملنتجات شبه الصيدالنية

استيفاء الوصفات الطبية.
عنوان املقر االجتماعي : شارع ٱبن 
الخطيب عمارة ت7 متجر رقم 2 فاس 

- 30000  فاس  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 800.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 8.000   : محمد  كنون  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  محمد  كنون  الحيد 
جلون  ابن  الكريم  عبد  زنقة  9ت 
عمارة ناصر شقة 5ت الطابق 6 فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  محمد  كنون  الحيد 
جلون  ابن  الكريم  عبد  زنقة  9ت 
عمارة ناصر شقة 5ت الطابق 6 فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5677/02.
680I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

ADAM SEA FISH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
ADAM SEA FISH شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 090ت - 73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9705ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ADAM : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.SEA FISH
مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النهضة رقم 090ت - 73000 الدا لة 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الشاوي  هشام  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الشاوي  هشام  الحيد 

كندا 73000 - كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الشاوي  هشام  الحيد 

كندا 73000 - كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 768ت.
Iت68

monde consulting

AL AMAN MENUISERIE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

monde consulting

٬766شارع محمد الحادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب

AL AMAN MENUISERIE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

حي الحدري ت  زنقة 72 طابق 2 رقم 

65 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.288997

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  8ت غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    AL AMAN MENUISERIE

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

حي  مجموعة  اإلجتماعي  مقرها 
الحدري ت  زنقة 72 طابق 2 رقم 65 

- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مأميف أزمة كورونا.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
حي الحدري ت  زنقة 72 طابق 2 رقم 

65 - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الحيد ة( عبد الرحمان   الحرتي 

و عنوانه ا( دوار املديوني 2 الهراويين 

البيضاء 2000 الدار البيضاء  املغرب  

كمصفي  ة( للشركة.

و  الحرتي  جمعة   الحيد ة( 

الهراويين   2 املديوني  دوار  عنوانه ا( 

البيضاء 2000 الدار البيضاء  املغرب  

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 

حي  مجموعة   : بالتصفية  املتعلقة 
الحدري ت  زنقة 72 طابق 2 رقم 65.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتناف ت202 محت رقم 792575.

682I

nadorligneconsulting

فو بيس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضور ، 62000، الناضور املغرب

فو بيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 639 بلوك 
ت عريض الناظور - 62000  الناظور 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت2309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
فو   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيس.
مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قطع غيار الحيارات املحتعملة.
 639  : االجتماعي  املقر  عنوان 
  62000  - الناظور  عريض  ت  بلوك 

الناظور املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ابو محند الححن :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الححن  محند  ابو  الحيد 
عنوانه ا( حي الهدى اقامة البحتان 6 
زنقة ت2 عمارة 7 شقة ت ق ج البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الححن  محند  ابو  الحيد 
عنوانه ا( حي الهدى اقامة البحتان 6 
زنقة ت2 عمارة 7 شقة ت ق ج البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0ت نوناف 

ت202 محت رقم 5367.

683I

FINCOSA MARRAKECH

SNACK GUELIZ
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80ت بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 
املغرب

SNACK GUELIZ شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ركن شارع 

املنصور الذهبي وشارع موريتانيا 
اقامة لؤلؤة جليز رقم 3 - 50000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت755تت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر حل  ت202  شتناف   23 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
  SNACK GUELIZ الوحيد  الشريك 
درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 
شارع  ركن  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
موريتانيا  وشارع  الذهبي  املنصور 
 50000  -  3 رقم  جليز  لؤلؤة  اقامة 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب ركن شارع 
موريتانيا  وشارع  الذهبي  املنصور 
 50000  -  3 رقم  جليز  لؤلؤة  اقامة 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  بوعالم  يوسف   الحيد ة( 
عنوانه ا( مجزئة فريدة رقم 35 ماركة 
املغرب كمصفي  ة(  50000 مراكش 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29538ت.
685I

Rogesa

STARTECH  FAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

STARTECH  FAR شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حمان الفطواكي زنقة 7 رقم 3ت 
مطوان  - 93000 مطوان املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARTECH  FAR
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عموما  الكهراائية  العامة  األشغال 
التي لها عالقة مباشرة  كل العمليات 

املذكورة  بالعمليات  مباشرة  غيف  أو 
منمية  في  تحاهم  أن  شأنها  من  والتي 

الشركة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3ت  رقم   7 زنقة  الفطواكي  حمان 

مطوان  - 93000 مطوان املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
 550   : الحيد الصيباري  يوسف 
حصة بقيمة 55.000 درهم للحصة.

 550   : مخلص  محقال  الحيد 
حصة بقيمة 55.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  الصيباري   الحيد 
عنوانه ا( شارع داكة رقم 37 طابق 5  

93000 مطوان املغرب.
الحيد محقال مخلص عنوانه ا( 
شارع  نيفرة رقم 59 املحنش الثاني  

93000 مطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
يوسف  الصيباري   الحيد 
عنوانه ا( شارع داكة رقم 37 طابق 5  

93000 مطوان املغرب
الحيد محقال مخلص عنوانه ا( 
شارع  نيفرة رقم 59 املحنش الثاني  

93000 مطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6903.

685I

EXAM COMPTES

MEHRERE STROME GROUP
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

EXAM COMPTES
 Résidence MIHFAD C, Rue
 d›Alger, 2ème étage Apt 6 ،
26100، BERRECHID MAROC
 MEHRERE STROME GROUP
شركة ذات املحؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 زنقة 

عبد القادر مفتقار الطابق ارول - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  5ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEHRERE STROME GROUP

و  مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركيب األدوات و املعدات الكهراائية.
55 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - ارول  الطابق  مفتقار  القادر  عبد 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد سعيد رشيد  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة لبنى ريحاني :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه ا(  رشيد  سعيد  الحيد 

عمارة  رحاب  إقامة  الجيفوند،  شارع 

الدارالبيضاء   20000   2 طابق  ب 

املغرب.

 6 عنوانه ا(  ريحاني  لبنى  الحيدة 
زنقة فيفي، ط 5 ش 9، املحتشفيات 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 3 عنوانه ا(  رشيد  سعيد  الحيد 

عمارة  رحاب  إقامة  الجيفوند،  شارع 

الدارالبيضاء   20000   2 طابق  ب 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800586.

686I

AM CONSULTING

 SOCIETE DE BATIMENT EL

HANSALI SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE BATIMENT EL

HANSALI SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الرحماني زنقة 7ت رقم 58 سيدي 

مومن  - 20500 الدار البيضاء 

املغرب.

مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

9803تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هدنا  الحيد  ة( مصطفى  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500

الحيد  ة(  لفائدة   حصة   2.500

أكتوار   22 بتاريخ  الحنصالي  مبارك  

ت202.

زروالي  أحمد  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500

الحيد  ة(  لفائدة   حصة   2.500

أكتوار   22 بتاريخ  الحنصالي  مبارك  

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800282.

687I

AM CONSULTING

GRODT COMPANY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

GRODT COMPANY شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ت27 

شارع املقاومة ححنية ت زنقة 7ت 

العالية  - 28830 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22809

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار   20 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

مبلغ    GRODT COMPANY

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

شارع  ت27  رقم  اإلجتماعي  مقرها 

العالية   7ت  زنقة  ت  ححنية  املقاومة 

ل  نتيجة  املغرب  املحمدية   28830  -

: غياب أي نشاط مجاري.

و حدد مقر التصفية ب رقم ت27 

7ت  زنقة  ت  ححنية  املقاومة  شارع 

العالية  - 28830 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  عفوت  سفيان   الحيد ة( 

 255 رقم  الوحدة  مجزئة  عنوانه ا( 

املغرب  برشيد   0000 الحوالم 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت263.

688I

la sincérité إنتمائية 

ISM EDUCATION PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

la sincérité إنتمائية

زنقة بئف أنزران عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محمد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

ISM EDUCATION PRIVE   شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0تت 

زنقة أحمد الشجع حي ٱمال ملعب 

الخيل فاس - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  مارس  9ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 ISM  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EDUCATION PRIVE

مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسحة للتعليم الحر

واإلعدادي    االبتدائي  التعليم 

والثانوي.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 0تت 

ملعب  ٱمال  حي  الشجع  أحمد  زنقة 

الخيل فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : سعيد  كوحيلة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة لبنى الهاللي :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23572

عنوانه ا(  سعيد  كوحيلة  الحيد 

  22 05 شقة  ت0ت محج مارس طابق 

20050 الدار البيضاء  املغرب.
الحيدة لبنى الهاللي عنوانه ا( رقم 

538 شارع الزرقطوني  20050 الدار 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  سعيد  كوحيلة  الحيد 

  22 05 شقة  ت0ت محج مارس طابق 

20050 الدار البيضاء املغرب
الحيدة لبنى الهاللي عنوانه ا( رقم 

538 شارع الزرقطوني  20050 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5968/2.

689I

DRIEB & ASSOCIES

JADOU INTILAQ MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

  JADOU INTILAQ MAROC

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني، الطابق 9 الرقم 

92 - 20050 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مم  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   72.350.000«

 72.380.000« إلى  درهم«   30.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املحتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800257.

690I

SAKANE FARINES

SAKANE FARINES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SAKANE FARINES

 Casablanca, RESIDENCE SAFAE

BD RAHAL EL MESKINI ت5 

 3ème ETAGE N°13 ، 20000،

casablanca maroc

SAKANE FARINES  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء إقامة صفاء ت5 شارع 
رحال املحكيني الطابق 3 رقم 3ت  - 

20000 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27ت2ت5

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKANE FARINES

غرض الشركة بإيجاز :  -التطوير 

والتشييد  واالقتناء  العقاري 

املباني  جميع  من  والتخلص 

واملهنية  الحكنية  لالستخدامات 

واإلدارية والتجارية ،

والبناء  العقارات  أعمال  -كافة 

والتقحيم  طرق وشبكات مختلفة(.

أعمال  جميع  منفيذ  أو  -إنجاز 
جميع   ، املدنية  الهندسة   ، البناء 
أطراف  ونيابة عن  عنها  نيابة  الحرف 

ثالثة..
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء إقامة صفاء ت5 شارع رحال 
املحكيني الطابق 3 رقم 3ت  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد سعيد رزقي  :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وحيد    كمحيف  رزقي  سعيد  الحيد 
 2 عثمان  مجزئة  عنوانه ا(  للشركة 
زنقة 5ت رقم 75 عين الشق البيضاء 

20570 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
وحيد    كمحيف  رزقي  سعيد  الحيد 
 2 عثمان  مجزئة  عنوانه ا(  للشركة 
زنقة 5ت رقم 75 عين الشق البيضاء 

20570 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم -.

Iت69

ساجيس كونحاي

AGRI FRIO
إعالن متعدد القرارات

ساجيس كونحاي
مكامب املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب
AGRI FRIO »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي ظهر 

النايم، عمارة العاميفي محمد، 
املنزل - 200ت3 املنزل ـ صفرو 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2903

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت0 نوناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  -ت:  رقم  قرار 

إلى  الشركة  نشاط  موسيع  مايلي: 

الفالحة ومراية املوا�ضي

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

شكور  نادية  الحيدة  تعيين  مايلي: 

كمحيف ثاني للشركة

قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

محيين النظام األسا�ضي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

الغرض من الشركة : استغالل وحدة 

الفالحية  املنتوجات  ومافيد  مخزين 

املوا�ضي،  ومراية  الفالحة  وتعبئتها، 

واإلستيفاد والتصدير

على  ينص  الذي  -6ت:  رقم  بند 
حمدون  سميف  الحيد  تعيين  مايلي: 

شكورمحيفين  نادية  والحيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بصفرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت556/202.

692I

COMPTAFFAIRES

THINK TRADE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM ت 55تer ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 THINK TRADE

شركة ذات محؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
ليطوغال 02 عمارة 06 شقة رقم 
02 املنصورية - بوزنيقة 3000ت 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5839

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  غشت  7ت  في  املؤرخ 
ذات  شركة   THINK TRADE حل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ليطوغال 02 عمارة 06 شقة رقم 02 
املغرب  3000ت  بوزنيقة   - املنصورية 
هدف  محقيق  في  لصعواة  نتيجة 

الشركة
املنافحة.

و عين:
الحيد ة( جواد  سعيد و عنوانه ا( 
مجزئة انفا رقم 38 28800 املحمدية 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي  ت202  غشت  7ت  بتاريخ 
ليطوغال 02 عمارة 06 شقة رقم 02 
املنصورية - 3000ت بوزنيقة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 08 بتاريخ  سليمان   بان  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 583.

693I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املحؤولية املحدودة

ISSELMAR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم ت7725-0 
صندوق الافيد رقم 56ت، 73000، 

الدا لة املغرب
ISSELMAR شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 090ت - 73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9707ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISSELMAR

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمك بالجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النهضة رقم 090ت - 73000 الدا لة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الحريدي  الحيد محمد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد الحريدي عنوانه ا( 

حي ميليال رقم 2795 ميكوين 80000 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد محمد الحريدي عنوانه ا( 

حي ميليال رقم 2795 ميكوين 80000 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 769ت.

695I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE MANARA MED
SERVICES SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين محيف جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE MANARA MED SERVICES
SARL AU  شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل  
املتواجد في الطابق األول ، الكائن 

بشارعي الصومال و أنوال  - 32000 
الححيمة املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3393
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  ت0 أكتوار  في  املؤرخ 
محيف جديد للشركة الحيد ة( الزياني 

عبدالكريم كمحيف آ ر
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالححيمة  بتاريخ 03 نوناف 

ت202 محت رقم 686.
695I

محتامنة شامة

 AGRO HOUSSINE  IMPORT
EXPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

محتامنة شامة
شارع املحيفة رقم 52ت الطابق االول 

الناظور شارع املحيفة رقم 52ت 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 AGRO HOUSSINE  IMPORT

 EXPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52ت شارع 

املحيفة الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   28

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 AGRO : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.HOUSSINE  IMPORT EXPORT

االستيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و التصدير

و  الخضر  التصدير  و    االستيفاد 

الفواكه 

املواد  التصديرواالستيفاد 

الغذائية.

52ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع املحيفة الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد الححين شخشخ :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 

 : شخشخ  الححين  الحيد 

00000ت بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد الححين شخشخ عنوانه ا( 
دوار بوهراوة بوعرك سلوان الناظور 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
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الحيد الححين شخشخ عنوانه ا( 
دوار بوهراوة بو عرك سلوان الناظور 

62000 الناظور املغرب
الحيدة سكبنة شخشخ عنوانه ا( 
حي لعري الشيخ زنقة  بني مالل رقم 
7ت الناظور  62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 نوناف 

ت202 محت رقم 5308.
696I

LogiGo

CLICK DELIVERY
إعالن متعدد القرارات

CLICK DELIVERY
CASA ، 20000، الدار البيضاء 

maroc
CLICK DELIVERY »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 5ت زنقة 
ابن عادل زاوية أومامة بورڭون - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

537ت56.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
التومي  املصطفى  الحيد  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  000.ت 
فتحي  ايمان  الحيدة  لفائدة  000.ت 

بتاريخ 27 أكتوار ت202
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للشركة  جديدة  محيفة  تعيين  مايلي: 
وحيدة  كمحيفة  فتحي  ايمان  الحيدة 
الحيد  املحيف  استقالة  لقبول  مبعا 

املصطفى التومي
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
للشركة  جديدة  محيفة  تعيين  مايلي: 
مفويت  و  فتحي  ايمان  الحيدة 
املصطفى  من  اإلجتماعية  الحصص 

التومي إلى الحيدة ايمان فتحي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800696.

697I

Les bons comptes

ES EQUIPEMENT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 75تت

20000، Casablanca Maroc

ES EQUIPEMENT شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 زنقة 

ام الرايع االقامة رقم 2 اكدال - 

00ت0ت الرااط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

52259ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  يوليوز   06 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

رأسمالها  مبلغ    ES EQUIPEMENT

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
اإلجتماعي 75 زنقة ام الرايع االقامة 
رقم 2 اكدال - 00ت0ت الرااط املغرب 

رقم  اي  محقيق  عدم   : ل  نتيجة 

معامالت.
و حدد مقر التصفية ب 75 زنقة 

 - اكدال   2 رقم  االقامة  الرايع  ام 

00ت0ت الرااط املغرب. 

و عين:

الحيد ة( عبد الحكيم  سدران و 
عنوانه ا( 53 زنقة عبد الكريم ديوري 

الطابق الثالث رقم 5ت  20500 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 53 زنقة 

الثالث  الطابق  ديوري  الكريم  عبد 
رقم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   06 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 0تت8تت.

698I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

 LAZARBEST SERVICES ET
TRAVAUX

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

 LAZARBEST SERVICES ET
TRAVAUX شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس مجزئة الراحة زنقة أغرينبات 
رقم 938 العيون - 70000 العيون 

املغرب 
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAZARBEST SERVICES ET

.TRAVAUX
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج هو كما يلي:
الحيارات  والشراء:  البيع 
وزيوت  الغيار  وقطع  املحتعملة 
واإلطارات  والزيوت  التشحيم 
الحيارات  وإصالح  واالكححوارات 
ميكانيكا  التشخيص.  وأدوات 

وتشخيص الحيارات.

اجهزة  وصيانة  ومركيب  بيع 
وايع  املراقبة  وكاميفات  الكمبيومر 
وملحقاتها.  املحمولة  الهوامف  وشراء 
التكييف.  بيع ومركيب وصيانة نظام 
مجارة - استيفاد ومصدير - مجارة عامة 
مفروشات   - منزلية  ادوات   - مالبس 
البحرية  املأكوالت  تحويق  عامة. 
 ، الزراعية  الغذائية  واملنتجات 
بالصيد.  املتعلقة  األنشطة  وجميع 
مصميمات ومجهيزات مختلفة. مقديم 

الطعام. مقاول الباطن العقاري.
املدرسة.  ومراجعة  دعم  دورات 
أو  أو  اص  عام  حدث  أي  منظيم 
املوسيقية  الحفالت  مثل  جمعوي 
اعمال  كافة  والندوات.  واملؤممرات 
االجهزة  تحويق  واالعالن  الطباعة 

املكتبية.
 دمات متنوعة وأعمال متنوعة. 
ومحتلزمات  أعمال  املدنية.  األعمال 
متنوعة  واألنابيب.  دمات  الغاليات 
كهرااء  متنوعة.  إنشائية  وأعمال 
 ، ،  شب  دهان   ، ، جص  ، سباكة 
سبائك  نجارة   ، الفينيل  كلوريد  بولي 

معدنية. صيانة املباني
أعمال   ، والطرق  الطرق  أعمال 
اإلنارة العامة ، أعمال مطوير وصيانة 
املحاحات الخضراء ، أعمال البحتنة 
منتجات  بيع   ، النظافة   ، والحراسة 

التنظيف والتطهيف.
الشخ�ضي  للغيف  البضائع  نقل 
جميع  نقل  والحياحي.  واملدر�ضي 
سيارات  مأجيف   - موصيل   - الفروع 
نتائج  املعدات.  مأجيف  سائق.  بدون 

التأمين.
األمور  التجارية.  العمليات  جميع 
أو  املنقولة  أو  الصناعية  املالية. 
أو  مباشر  بشكل  املرمبطة  العقارية 
غيف مباشر بالغرض املؤس�ضي للشركة 
غرض  بأي  أو   ، أعاله  املوصوف   ،
أن  عزز  املحتمل  أو من  آ ر مشابه 

مطويرها بأي شكل من األشكال..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس مجزئة الراحة زنقة أغرينبات 
العيون   70000  - العيون   938 رقم 

املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد لزعر الياس :  000.ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الياس  لزعر  الحيد 
 888 رقم  الراحة  مجزئة  القدس  حي 

العيون 70000 العيون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الياس  لزعر  الحيد 
 888 رقم  الراحة  مجزئة  القدس  حي 

العيون 70000 العيون  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  ت0  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3556/202.
699I

HADAIK AL ALIA

HADAIK AL ALIA
إعالن متعدد القرارات

HADAIK AL ALIA
 Bd d›Anfa, Résidence ت3ت

 Azur, Bureau n° 11B ، 20000،
Casablanca Maroc

HADAIK AL ALIA »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ت3ت، 
شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم تتب - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.538295
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6ت أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
مائتي الف درهم   200.000 درهم(، 
درهم  الف  مائة  من  قيمته  لنقل 
الف  ثالثمائة  إلى  درهم(  (00.000ت 

درهم  300.000 درهم( ؛

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قدوم شركاء جديد :  - الشركة 
ذات  شركة   ،HERMES CAPITAL
الشريك  ذات  املحدودة  املحؤولية 
 6.000.000 رأسمالها  الوحيد، 
التجاري  السجل  في  املسجلة  درهم، 
77863ت  رقم  محت  البيضاء  بالدار 
بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي  مقرها  و 
من  املمتلة  و  انزران  بئف  شارع   280
بصفته  لزرق  عادل  الحيد  طرف 
 ،RIGOS IMMO محيف ؛    - الشركة
املحدودة،  املحؤولية  ذات  شركة 
املسجلة  درهم،   999.900 رأسمالها 
البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 
مقرها  و   555973 رقم  محت 
زنقة   2 بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي 
حي   ،8 رقم   ،5 الطابق  أكتوار،   6
راسين و املمتلة من طرف الحيد عمر 
 - ؛     محيف  بصفته  عبدالجليل  ابن 
الشركة BABYLON INVEST، شركة 
رأسمالها  املحدودة،  املحؤولية  ذات 
في  املسجلة  درهم،   38.939.800
رقم  محت  بفاس  التجاري  السجل 
بفاس،  اإلجتماعي  مقرها  و   57359
5 زنقة الزراطانة الدوح و املمتلة من 

طرف الحيدة غزالن الصفريوي ؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة،  القانوني  الشكل  محويل 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  واحد  الشريك  ذات 

محؤولية محدودة ؛
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الحيد  الشركة  محيف  والية  مأكيد 

أنيس الصفريوي ؛
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد النظام األسا�ضي الجديد.
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

مايلي: املحاهمات ورأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800535.
700I

FISCOMPTES

SROUR CASH
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 
الثاني رقم تت ، 60020، وجدة 

املغرب
SROUR CASH شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدكان 
رقم 7ت الكائن بقيحارية الجمعية 
االسالمية الخيفية سوق مليلية 
الشطر االول  - 60000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36977

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ    SROUR CASH
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
الكائن  7ت  رقم  الدكان  اإلجتماعي 
بقيحارية الجمعية االسالمية الخيفية 
سوق مليلية الشطر االول  - 60000 
موقيف   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

النشاط.
الدكان  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجمعية  بقيحارية  الكائن  7ت  رقم 
مليلية  سوق  الخيفية  االسالمية 
الشطر االول  - 60000 وجدة املغرب. 

و عين:
و  اصرور  مصطفى   الحيد ة( 
عنوانه ا( شارع سيدي ادريس مجزئة 
الطلحاوي زنقة مروة الرقم ت 60020 

وجدة املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3868.
Iت70

PLAYA AZUL

STE DRIOUCH LOCATION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av تت

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�ضى املغرب

  STE DRIOUCH LOCATION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع تت 
يناير املر�ضى العيون - 70002 املر�ضى  

املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

73ت38.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم   ت202  أكتوار   27 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  محويل  
املر�ضى  يناير  تت  »شارع  من  للشركة 
العيون - 70002 املر�ضى  املغرب« إلى 
»حي الوحدة مجزئة املحيفة الخضراء 
 - العيون  املر�ضى  الثالث  الشطر 

70002 املر�ضى   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 أكتوار 

ت202 محت رقم 3323.

702I

PLAYA AZUL

STE DRIOUECH LOCATION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av تت

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�ضى املغرب
   STE DRIOUECH LOCATION

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة مجزئة املحيفة الخضراء 
الشطر الثالث املر�ضى العيون - 

70002 املر�ضى املغرب.
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تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

73ت38.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ت202 مم تعيين  27 أكتوار  في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

كمحيف   CHEJRA ABDERRAHIM

آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 أكتوار 

ت202 محت رقم 3323.

703I

Les bons comptes

VISIONNAIR TECH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 75تت

20000، Casablanca Maroc

VISIONNAIR TECH شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 ممر 

فينيكس عين الحبع - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت903ت3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مم  محويل   ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - الحبع  عين  فينيكس  ممر   25«

إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20500
الحضري  القطب  يناير  تت  »شارع 

 20600  - النواصر  اب37  الثقحيم 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800507.

705I

TASSIHIN

STE EUROGEC SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

TASSIHIN

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC

STE EUROGEC SARL  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

منطقة الجزارة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5389ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EUROGEC SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
 25 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52000  - الراشيدية  الجزارة  منطقة 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد رضوان صابوني عنوانه ا( 

 52000 الراشيدية  البادي  املحبس 

الراشيدية املغرب.

الحق  عبد  صابوني  الحيد 

الراشيدية  البلدي  املحبس  عنوانه ا( 

52000 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد رضوان صابوني عنوانه ا( 
 52000 الراشيدية  البادي  املحبس 

الراشيدية املغرب
الحق  عبد  صابوني  الحيد 
الراشيدية  البادي  املحبس  عنوانه ا( 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
محت   - بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

رقم -.

705I

BEFEC

تيشكا
إعالن متعدد القرارات

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
ميشكا »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
الحمد شارع محمد جمال الذرة 
عمارة ب /ب ر 2 عين الحبع - 
20250 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت38.75.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5ت شتناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي:  
-ت االشهاد بوفات الحيد مديد اغيف 
،مم  لهاذا   نتيجة  و   الشركاء.    احد 
 - التالي:   النحو  املال على  موزيع رأس 

الحيد حمو ايت داود 
5.000ت      سهم - الحيد  

محمد إغيف  6ت2.9 
إغيف             ححن  الحيد        - سهم      
6ت2.9        سهم - الحيدة      ديجة 
الغازي       878.ت        سهم - الحيدة     
فاطمة إغيف          558.ت        سهم 
- الحيدة     مريم إغيف           558.ت        
إغيف          عائشة  الحيدة       - سهم 
558.ت        سهم - الحيدة      مينة 
إغيف           558.ت        سهم - الحيدة      

فاطنة إغيف         558.ت        سهم.

املجموع : 30.000  سهم
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للشركة:   تعيين كمصفي   -  .2 مايلي:  
بتاريخ  املولود  إ غيف،  محمد  الحيد 
مجزئة  ب  الكائن  ت0.ت968.0ت، 
ميط   7 شقة   Dعمارة العامرية 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل  مليل 

.BJ70505
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799.757.
706I

FIDUNA

ألو تقدية
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

ألو مقدية شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد املومن شارع سمية الحكن 

شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 20 أشجار 
النخيل الدار البيضاء - 20052 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
37ت397.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد ألو مقدية  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
املومن  عبد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 3 شهرزاد  الحكن  سمية  شارع 
النخيل  أشجار   20 رقم   5 الطابق 
الدار البيضاء - 20052 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل شركة.
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و حدد مقر التصفية ب شارع عبد 
شهرزاد  الحكن  سمية  شارع  املومن 
النخيل  أشجار   20 رقم   5 الطابق   3
الدار   20052 املغرب  البيضاء  الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

أشرف  يونس   موالي  الحيد ة( 
رقم  ت  زنقة  حداوية  عنوانه ا(  و 
املغرب  البيضاء  الدار   20560 8ت  

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت79872.

707I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

STE GHITAM SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC
STE GHITAM SERVICES  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
الضيق رقم 23ت القطانين فاس 
املدينة   - 30000 فاس املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHITAM SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 

إدارة املباني
.الحراسة.

الحدائق؛  أشغال زراعة و صيانة 
املنتزهات؛التجزئات؛الى غيفذلك.

العمليات التجارية.
العمليات  جميع  عامة،  واصفة 
التي من شأنها موسيع نشاط الشركة..
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس  القطانين  23ت  رقم  الضيق 

املدينة   - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : زمراني  لبنى  الحيدة  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  زمراني  لبنى  الحيدة  

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  زمراني  لبنى  الحيدة  

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5ت50.
708I

CABINET RAMI EXPERTISE

CENTRE KINE RIHAB FES
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
  CENTRE KINE RIHAB FES

»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: فضاء 

رحاب فاس شارع عالل بن عبد هللا 
عمارة د رقم 6ت الطابق األول مكتب 
رقم 6 فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57683
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
تغييف اسم الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
محويل املقر االجتماعي للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مفويت الحصص مشاركة في الشركة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغييف الشكل القانوني للشركة 
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 CENTRE« من  الشركة  اسم  تغييف 
 ESPACE« الى   »KINE RIHAB FES
 THERAPIE ET REHABILITATION

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 
بن  عالل  شارع  فاس  رحاب  »فضاء 
الطابق  6ت  رقم  د  عمارة  هللا  عبد 
األول مكتب رقم 6 فاس« الى«مكتب 
مجزئة  0ت  الثالت  الطابق  6ت  رقم 

مطاحن االدريحية أطلس فاس«
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مفويت الحصص مشاركة في الشركة 
لصالح  محمد  حلوي  الحيد  من 
الحيدة االزامي إيمان أربعمائة حصة 

(500 حصة( 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

محؤولية محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 39ت5.
709I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RV IMMOBILIER
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

RV IMMOBILIER شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 9ت في الطابق االول  عمارة أ 2  

 املركز التجاري( حي الدا لة اكادير  

- 80000 اكادير املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 RV  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  2 أ  عمارة  االول   الطابق  في  9ت  رقم 

 املركز التجاري( حي الدا لة اكادير  - 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
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000.ت    : با ش  ابراهيم  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  با ش  ابراهيم  الحيد 
بلوك 2 حي موهمو البحراني ايت ملول 

80000 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  با ش  ابراهيم  الحيد 
بلوك 2 حي موهمو البحراني ايت ملول 

80000 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07286ت.

0Iت7

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

EXTRA HYGIENE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,

 bureau 28, av moulay rachid,

 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC

EXTRA HYGIENE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق 5 مكامب الصفاء طريق 

صفرو موالي الرشيد - 30050 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ت700

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 EXTRA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.HYGIENE
مصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملنظفات  املنتجات  وتحويق 

الصحية.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصفاء  مكامب   5 الطابق   28 رقم 
طريق صفرو موالي الرشيد - 30050 

فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
علوي  فضيلة  نو�ضي  الحيدة 
درهم  00ت  بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
الحيد  أحمد را س :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  فضيلة  نو�ضي  الحيدة 
20 زنقة جعفر ابن عطية  عنوانه ا( 

آيت اسقاطو 30000 فاس املغرب.
الحيد أحمد را س عنوانه ا( زنقة 
2 عبد الرحمان الجبارتي زنقة 26 حي 

الحعادة 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
علوي  فضيلة  نو�ضي  الحيدة 
20 زنقة جعفر ابن عطية  عنوانه ا( 

آيت اسقاطو 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5753.
Iتت7

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE ZMIMET FROID
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ZMIMET FROID SARL

AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

عائشة املركز ميحة ماونات - 35000 

ماونات املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

975ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ZMIMET FROID SARL

.AU

صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثلج واملاء املجمد.

عين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عائشة املركز ميحة ماونات - 35000 

ماونات املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

: الهطهاط  العزيز  عبد   الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهطهاط  العزيز  عبد  الحيد 

الجلحة  حي  زيتونة  مجزئة  عنوانه ا( 

ماونات   35000 ماونات  الحايلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الهطهاط  العزيز  عبد  الحيد 
الجلحة  حي  زيتونة  مجزئة  عنوانه ا( 
ماونات   35000 ماونات  الحايلة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بتاونات   االبتدائية 

ت202 محت رقم 598.

2Iت7

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 SALAH CONFORT
LOCATION

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ت

FES ، 30000، FES MAROC
 SALAH CONFORT LOCATION
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56، 

زنقة كاشميف، سيدي ابراهيم مجزئة 
التوفيق، متجر رقم 5ت، فاس - 
30000 فاس اململكة املغراية.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

097ت6.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم   ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  محويل  
للشركة من »رقم 56، زنقة كاشميف، 
التوفيق،  مجزئة  ابراهيم  سيدي 
30000 فاس   - 5ت، فاس  متجر رقم 
09ت، حي  »رقم  إلى  املغراية«  اململكة 
رقم  متجر  مهراز،  طهر  الغول،  باب 
اململكة  فاس    30000  - فاس  ت، 

املغراية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت55/2ت5.

3Iت7
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FINAUDIT

ONCE TRANS LOGISTIC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
Once trans Logistic شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ححن 2 درج ت شقة 5 ليفلوريس 
c gh املحمدية - 0ت288 املحمدية 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 Once  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.trans Logistic
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للبضائع..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ليفلوريس   5 شقة  ت  درج   2 ححن 
املحمدية  0ت288   - املحمدية   c gh

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدودة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : عراة  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 
الحيد محمد عراة : 000ت بقيمة 

00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عراة  محمد  الحيد 
حكم 2 زنقة تت رقم 87 الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عراة  محمد  الحيد 
حكم 2 زنقة تت رقم 87 الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 2378.

5Iت7

mcmj entreprise

MAKHFI TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya 5ت

oujda ، 0، oujda maroc

MAKHFI TRAVAUX  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 225 

زنقة 6 حي الجرف لخدر وجدة - 

 mohemed1984@gmail.com

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30759

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 MAKHFI الوحيد  الشريك  ذات 

TRAVAUX   مبلغ رأسمالها 00.000ت 

 225 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 - وجدة  لخدر  الجرف  حي   6 زنقة 

 mohemed1984@gmail.com

املنافحة.   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

وعدم الخافة.

 225 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - وجدة  لخدر  الجرف  حي   6 زنقة 

وجدة   mohemed@gmail.com

املغرب. 

و عين:

و   LAID  MAKHFI الحيد ة( 

 HAY EL MOHAMMADI )عنوانه ا

 HAY JORF LAKHDAR RUE 6

وجدة   N°255 OUJDA 60000

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

 225  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة 6 حي الجرف لخدر وجدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  5ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3903.

5Iت7

EXPACT PARTNERS

4wares
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 20ت

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

5wares شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 

رامي ٬  زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 

٬ الدارالبيضاء املغرب الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   26

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.5wares

مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجزئة  ارج املتاجر أو األكشاك أو 

األسواق.

إقامة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

رامي ٬  زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 

الدارالبيضاء  املغرب  الدارالبيضاء   ٬

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 360.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

800.ت    : حركي  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 

منصة   : داداح  اسماعيل  الحيد 

اإلنتفنت بقيمة 80.000ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد حركي عنوانه ا( حي 

منغيف   - منغيف  داداس  بومالن  اداك 

املغرب.

الحيد اسماعيل داداح عنوانه ا( 

 7 شقة  أ  عمارة  عبداملومن  شارع 

املحمدية - املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد محمد حركي عنوانه ا( حي 

منغيف   - منغيف  داداس  بومالن  اداك 

املغرب

الحيد اسماعيل داداح عنوانه ا( 

 7 شقة  أ  عمارة  عبداملومن  شارع 

املحمدية - املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت8ت39.

6Iت7
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FIDUNA

فالوريز أوطو
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

فالوريز أوطو شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس 

الشقة د الدار البيضاء - 20520 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382259

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار  8ت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

رأسمالها  مبلغ  أوطو   فالوريز 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

الياقوت  اللة  شارع   39 اإلجتماعي 

الدار  د  الشقة  الخامس  الطابق 

البيضاء  الدار   20520  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل شركة.

و حدد مقر التصفية ب 39 شارع 

الخامس شقة  الطابق  الياقوت  اللة 

الدار   20520  - البيضاء  الدار  د 

البيضاء املغرب. 

و عين:
الحيد ة( رشيد  شوقي و عنوانه ا( 

 35 رقم  ت3  زنقة  بوشنتوف  درب 

الدار البيضاء 20550 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 798535.

7Iت7

VISION VASTE CONSULTING

LA MAISON D›EVEIL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
LA MAISON D›EVEIL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع 

الصفاء زنقة الرفق ت G إقامة محك 
الليل تG الطابق الحفلي رقم 6ت - 

90000 طنجة املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
9ت5تتت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( كميلية  سعود 
00ت  أصل  من  اجتماعية  حصة   50
صليحة  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

مزيان بتاريخ 22 أبريل ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
ماي  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 252389.
8Iت7

FIDUCIAIRE ENNOUR

YOUSSEF TRADING
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
ER ETAGE N 75 BD ALLAL BENت 

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

YOUSSEF TRADING شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اهل املربع 
الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5209

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

 YOUSSEF الوحيد  الشريك  ذات 

TRADING  مبلغ رأسمالها 00.000ت 

اهل  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 23200  - صالح  بن  الفقيه  املربع 

 : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن  الفقيه 

ضروف مادية.

و حدد مقر التصفية ب اهل املربع 

الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب. 

و عين:
و  حمداوي  رحال    الحيد ة( 

عنوانه ا( اهل املربع الفقيه بن صالح 

املغرب  صالح  بن  الفقيه   23200

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

اهل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املربع الفقيه بن صالح

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

5ت نوناف ت202 محت رقم 665.

9Iت7

NT FINANCE

I.TEC.TEL CO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB 0ت RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

I.TEC.TEL CO شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 73ت 

مجزئة الفجر الطابق الثالث الشقة 

0ت - 28830 املحمدية املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

93ت29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

I.TEC.  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.TEL CO

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املتعلقة  واألجهزة  املعدات  جميع 

و  الحديثة, اإلعالميات  بالتكنولوجيا 

وسائل اإلمصاالت.

73ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة  الثالث  الطابق  الفجر  مجزئة 

0ت - 28830 املحمدية املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بوحص  رضا  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بوحص  رضا  الحيد 

7ت2  28830 املحمدية  أنفا رقم  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بوحص  رضا  الحيد 

7ت2  28830 املحمدية  أنفا رقم  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 03 نوناف 

ت202 محت رقم 2283.

720I
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QUALICIA CONSULTING

 QUALICIA CONSULTING

SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 QUALICIA CONSULTING SARL

AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي إقامة 

امين الطابق 2 رقم 5ت شارع طرفاية 

موالي علي الشريف املدينة الجديدة 

مكناس. - 50000 مكناس املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53559

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تغييف  مم  ت202  نوناف  5ت  في  املؤرخ 

و  »-استشارة  من  الشركة  نشاط 

تحييف املقاوالت.

» إلى »- العمل املحاسبي.

- استشارت ضريبية.

- استشارت إجتماعية.«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم ت596.

Iت72

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

INTERCROS SARL إنتركروس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

 فض رأسمال الشركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

900000، طنجة املغرب

 INTERCROS SARL إنتفكروس

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية الحرة، لوط 5ت، 5 إف، 

بو لف - 90000 طنجة املغرب.
 فض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت5827.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  يوليوز   20 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال   فض 
من  أي  درهم«   5.305.000« قدره 
 906.000« إلى  درهم«  »0.000ت6.2 
عدد   مخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9509.

722I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بوسعد قاسم
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وفاة شريك

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
بوسعد قاسم  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 
الحاحلي كم 500تت عين الحبع - 

20590 الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت02ت2ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 غشت ت202 مم اإلعالم 
بوفاة الشريك بوسعد  اكليل و موزيع 
لرسم   

ً
مبعا الورثة  على  حصصه 

ت202  يونيو  ت2  في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

56ت    ، اكليل   مالك  الحيد ة( 
حصة.

الحيد ة( نورالدين اكليل  ،  56ت 
حصة.

 72   ، اكليل   صليحة  الحيد ة( 

حصة.

 73   ، اكليل   فريدة  الحيد ة( 

حصة.

الحيد ة( سميفة الصبايحي  ،  63 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799323.

723I

RIAD CONSULTANT

MED G SARL-AU شركة

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 0ت RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة MED G SARL-AU شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 الزنقة 

2ت حي القريعة  الحفلي( وادي زم - 

25350 وادي زم املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت2تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  30 أكتوار  املؤرخ في 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 MED G شركة  الوحيد  الشريك 

 50.000 رأسمالها  مبلغ    SARL-AU

 35 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الزنقة 2ت حي القريعة  الحفلي( وادي 

زم - 25350 وادي زم املغرب نتيجة ل 

: موقف نهائي لنشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 35 الزنقة 

 - زم  وادي  القريعة  الحفلي(  حي  2ت 

25350 وادي زم املغرب. 

و عين:

و  كناني  محمد   الحيد ة( 

القريعة  2ت حي  الزنقة   35 عنوانه ا( 

املغرب  زم  وادي   25350 زم  واد 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم 5ت2.

725I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بوسعد قاسم

شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بوسعد قاسم  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الحاحلي كم 500تت عين الحبع - 

20590 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت02ت2ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  03 غشت  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( اكليل  

مالك كمحيف آ ر

مبعا لوفاة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799323.

725I
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CABINET RMILI&ASSOCIES

CENTRE PRIVÉ LE CÉNACLE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
Centre privé Le Cénacle شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحماللية نوايي س مكامب 
22-23الطابق الثاني جليز 50000 

مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9تت20ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 Centre : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.privé Le Cénacle
من  كل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب والخارج ، بالعمليات التالية:
- الدعم األكاديمي  اللغة والعلوم( ؛

- دورات دعم اللغة.
- محاعدة في الواجبات.

املعامالت  جميع   ، عامة  واصفة 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
التي  املنقولة  أو  العقارية  أو  املدنية 
قد متعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بغرض الشركة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكامب  س  نوايي  الحماللية 
 50000 جليز  الثاني  23-22الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : املغرب99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

50 حصة  الحيد مروان قردام  :  
بقيمة 00ت درهم للحصة.

 50   : نحيج   اكرم  محمد  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  قردام   مروان  الحيد 
2عمارة  3 عملية ابن  لدون  املحيفة 
مراكش   50000 رقم9  شقة  س 

املغرب.
نحيج   اكرم  محمد  الحيد 
ماركة  ت  رقم  ادرار  مجزءة  عنوانه ا( 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  قردام   وصال  الحيدة 
2عمارة  3 عملية ابن  لدون  املحيفة 
مراكش   50000 رقم9  شقة  س 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 2390ت.
726I

BMA PARTNERS

BELL CONNECT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BELL CONNECT شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد اللطيف بن قدور الطابق 2 

الدار البيضاء - 20050 الدار البضاء 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 BELL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONNECT
غرض الشركة بإيجاز : البحث عاف 
االستفاميجية  ،االستشارات  الهامف 
ومبيعات   ، التحويق   ، اإلدارة   ،
 ، الصلة  ذات  واألنشطة  الخدمات 
والتدقيق ، والتحويق عاف اإلنتفنت ، 

والتواصل.
واستغالل  اقتناء،  الحصول، 
جميع الشهادات وعالمات ومعامالت 
شراء  بها،  اإلسهام  بيعها،  الصنع، 
لفائدة  بالر ص  واإلسهام  والتنازل 

الشركة ؛
العمليات  جميع  عامة  واصفة   -
التجارية، املنقولة، العقارية، املالية، 
املرمبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 
بالغرض املذكور أعاله، أو املحاهمة 

في مطور الشركة..
شارع   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  قدور  بن  اللطيف  عبد 
الدار البيضاء - 20050 الدار البضاء 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد محمد جواد العراقي :  00ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العراقي  جواد  محمد  الحيد 
الدار  أنفا  مارميل  زنقة  ت  عنوانه ا( 
البيضاء  الدار  3ت200  البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
العراقي  جواد  محمد  الحيد 
الدار  أنفا  مارميل  زنقة  ت  عنوانه ا( 
البيضاء  الدار  3ت200  البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو ت202 محت رقم ت78233.

727I

ste destmar

ليجيميك
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

ليجيميك شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الروداني شارع عبد هللا الهبطي 

إقامة القدس رقم 35 طنجة املغرب 
- 90000 طنجة  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

05357ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  أكتوار  2ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9570.

728I

SIYA WORKS

SIYA WORKS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SIYA WORKS
 HAY LAHRARCHA KARIA

 TAOUNATE HAY LAHRARCHA
 KARIA TAOUNATE، 34050،
KARIA BA MOHAMED maroc

 SIYA WORKS
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شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الهالوي سيدي علي قرية ابا محمد - 

35050 قرية با محمد املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت97ت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  5ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SIYA  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORKS

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة أو البناء.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الهالوي سيدي علي قرية ابا محمد - 

35050 قرية با محمد املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد العزيز القبيلة :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القبيلة  العزيز  عبد  الحيد 

عنوانه ا( دوار اوالد عالل موالي عبد 

عبد  موالي   35050 ماونات  الكريم 

الكريم ماونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

القبيلة  العزيز  عبد  الحيد 

عنوانه ا( دوار اوالد عالل موالي عبد 

عبد  موالي   35050 ماونات  الكريم 

الكريم ماونات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بتاونات   االبتدائية 

ت202 محت رقم 589.

729I

ste cofiguer sarl

STE AFAZOR

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع مابع لشركة مجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb ت etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

ste AFAZOR  »شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: امللك 

املحمى  م.م 9ت ج-ح( زاوية شارع 

محمد الخامس و زنقة محمد 

احنصال جرسيف - 00ت35 

جرسيف املغرب.

»إغالق فرع مابع لشركة مجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

67تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

مقرر  ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 

  ste AFAZOR إغالق فرع مابع لشركة

 (ste AFAZOR (succursale تحميته

والكائن عنوانه في امللك املحمى  م.م 

9ت ج-ح( زاوية شارع محمد الخامس 

 - جرسيف  احنصال  محمد  حي 

00ت35 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم ت99/202تت.

730I

TRUST ECONOMIC LIFE

روزي فيزيون
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 MARRAKECH PORTE DE
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

روزي فيزيون شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
02 رقم 580 املحيفة 02 مراكش - 

50ت50 مراكش املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ت92تت

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
روزي   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيزيون.
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   02 املحيفة   580 رقم   02

50ت50 مراكش املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد مفيد  الد :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه ا(  مفيد  الد  الحيد 
 52050 اورير  ايت  علي  الشيخ  ايت 

ايت اورير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

حي  عنوانه ا(  مفيد  الد  الحيد 
 52050 اورير  ايت  علي  الشيخ  ايت 

ايت اورير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
07 أكتوار  بتاريخ  التجارية بمراكش  

ت202 محت رقم 28309ت.

Iت73

OPTIMALCO

OPTIMALCO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

OPTIMALCO
 ENSEMBLE RESIDENTIEL

 ANNAJAH GH 2 IMMEUBLE 8
 APPARTEMENT N 2 ، 12200،

TAMESNA MAROC
OPTIMALCO شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجموعة 
الحكنية النجاح 2GH مبنى 8 شقة 

رقم 2 - 2200ت مامحنا املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35709ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMALCO
عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخطوط  الشبكات  وإنشاء  مركيب 
االمصاالت  بمجاالت  املتعلقة 
وشبكة  املعلومات  ومكنولوجيا 
وعمليات  اإلنتفنت  وشبكة  الهامف 

االستيفاد والتصدير.
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عنوان املقر االجتماعي : املجموعة 
8 شقة  مبنى   2GH النجاح  الحكنية 

رقم 2 - 2200ت مامحنا املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  طارق  اطب  الحيد 
املنارة  9 شارع  رقم   3 لوما  عنوانه ا( 
مراكش  50ت50  الشتوي  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
العلوي  طارق  اطب  الحيد 
املنارة  9 شارع  رقم   3 لوما  عنوانه ا( 
الحي الشتوي 50ت50 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2253.

732I

nabiq mohammed

OUT EVENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
OUT EVENT شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

ماكلفت واويزغت - 22502 ازيالل 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 OUT  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVENT

 / مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ازيالل   22502  - واويزغت  ماكلفت 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : اممكونت لححن  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد اممكونت لححن عنوانه ا( 

ت   الشقة   36 العمارة  الشماخ  درب 

50تتت سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد اممكونت لححن عنوانه ا( 

ت  الشقة   36 العمارة  الشماخ  درب 

50تتت سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

ت202 محت رقم 7ت نوناف ت202.

733I

FLASH ECONOMIE

DOLCE PRODUCTION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

 Ste DOLCE PRODUCTION

S.A.R.L AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأس مالها : 0000.00ت درهم 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7905

عنوان مقرها االجتماعي:

 N° 57 KISSARIAT  ANZI  RUE

  BIR  ANZARANE   ROUTE

   PRINCIPALE B.P N° 50880

DCHEIRA  INEZGANE

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ فيت0/202ت/28

إلى  التالي  النشاط   إضافة  ممت 

نشاط الشركة الحالي 

من  نسخ  وطباعة  تسجيل    -

وسائل  على  واألدبي  الفني  اإلنتاج 

املدمجة  املختلفة  األقراص  اإلعالم 

والكتب  الرقمية  الفيديو  وأقراص 

واملنشورات ، إلخ.

القانوني  اإليداع  مم   -

النزكان  االبتدائية  باملحكمة  

رقم.  بتاريخت202/تت/5تمحت 

2525

735I

DARAA AUDIT

DECOSTORE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

DECOSTORE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000  

الدار البيضاء  املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.595277

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحيد  ة( صالح  صويلو  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  250.ت 

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  250.ت 

27 أكتوار  بتاريخ  علي ريضا أكشيك 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800709.
735I

DARAA AUDIT

DECOSTORE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب
DECOSTORE  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.595277

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  27 أكتوار  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

أكشيك علي ريضا  كمحيف آ ر
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800709.
736I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

BURETEC INGENIERIE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

BURETEC INGENIERIE شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول عمارة سبيو رقم ت0 شارع 

محمد الخامس العيون - 70000 
العيون املغرب
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مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BURETEC INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز : دراسات:

مكتب الدراسات الفنية
BIM والبيانات

الدراسات الفنية والهندسية
مصميم ونمذجة ثالثية األبعاد

الححابات واملحاكاة العددية
بعد العالج

مالحظات الححاب
الدراسات البارامتفية

 طة التنمية
CCTP صياغة

ملف  مخططات  رسومات 
استشارات األعمال

إدارة األعمال للعقود الفنية
لصاحب  الفنية  املحاعدة 

املشروع
املحاعدة في مرسية عقد األشغال

ضمان  فتفة  املحاعدة  الل 
اإلنجاز التام

مراقبة العمليات
جدولة وإدارة ومنحيق املوقع

دراسة املخاطر
االستشارات واالستشارات
دراسات وضوابط مختلفة

ضوابط:
مكتب الرقابة الفنية

التفتيش والرقابة الفنية
ودورية  جميع  منظيمية  رقابة 

أنواع التفكيبات واملعدات(
ا تبار غيف مدمر
قياس دلتا الظل

محليل االهتزاز
قياس التفريغ الجزئي

ومعدات  أجهزة  من  التحقق 
القياس

CSPS ومنع املوقع
نصيحة مقنية

ممرين
جرد ثابت.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  ت0  رقم  سبيو  عمارة  األول 
 70000  - العيون  الخامس  محمد 

العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الشكوطي  والينا  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد والينا الشكوطي عنوانه ا( 
حي الفتس زنقة الطائف رقم 3 العيون 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد والينا الشكوطي عنوانه ا( 
حي الفتس زنقة الطائف رقم 3 العيون 

70000 العيون  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3580/202.
737I

مكتب املحاسبة اغزال

ارجوانا
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

مكتب املحاسبة اغزال
درب القريعة زنقة 5 رقم   07ت ، 
20550، الدار البيضاء املغرب
ارجوانا شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع لال 
ياقوت زاوية مصطفى املعاني رقم 62 

- 5ت200 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
863ت52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
اإلقتضاء بمختصر تحميتها : ارجوانا.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : شارع لال 
ياقوت زاوية مصطفى املعاني رقم 62 

- 5ت200 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت حصة    : الحيد علي قرعي 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد علي قرعي عنوانه ا( مجزئة 
 20570 6ت  رقم  5ت  زنقة   ديجة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد علي قرعي عنوانه ا( مجزئة 
 20570 6ت  رقم  5ت  زنقة   ديجة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799659.
738I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

BUSBY MAROC
إعالن متعدد القرارات

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA ت

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

  BUSBY MAROC
»شركة ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية كزناية مجزئة 38 الطابق 

االول  - 90000 طنجة  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.75575

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت2 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
رأسمال  ليصبس  درهم  500.000.ت 
500.000.ت   هو  الجديد  الشركة 
درهم و ذلك باصدار 5.000ت حصة 
للحصة  درهم  00ت  بثمن  جديدة 
 BUSBY االسبانية  الشركة  لفائدة 
SA  و ذلك مقبل ديون محددة و قابلة 
درهم  500.000.ت  ب  مقدر  للدفع 
الشركة    في  الحصص  عدد  لتصبس 

5000ت حصة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعي  املقر  تغييف  الشركاء  قرر 
الصناعية  املنطقة   : من  للشركة 
مجزئة   3 رقم  املمر  مطوان  طريق 
املنطقة   : الى  طنجة   ب  املحل   80
38 الطابق  الصناعية كزناية  مجزئة 

االول بنفس املدينة 
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
لراسمال  املكونة  النقدية   الحصص 
مبلغ    busby sa :شركة  الشركة 
ماريا  درهم.الحيدة  500.000.ت 
درهم.   60000 بيفيز  مريبيو  دولورس 
 30.000 بيفيز  مريبيو  دييغو  الحيد 
مونتفيو  انريكي   بابلو  الحيد  درهم 
مريبيو 0.000ت درهم اي ما مجموعه 

500.000.ت درهم  
على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
في  حدد  الشركة  رأسمال   مايلي: 
500.000.ت درهم مقحمة على  مبلغ 
درهم  00ت  بثمن  حصة  5.000ت 

للحصة .
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بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجتماعي للشركة هو:  املنطقة 
38 الطابق  الصناعية كزناية  مجزئة 

االول طنجة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 0062ت.
739I

HIDA SERVICE TAROUDANT

CRAFT MEDICAL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

CRAFT MEDICAL شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 

املسجد بفرق االحباب - 83000 
مارودانت املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53ت8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 CRAFT : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.MEDICAL
ماجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشبه  الطبية  شبه  املنتجات 

الصيدالنية.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة املسجد بفرق االحباب - 83000 

مارودانت املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : لقبيطة   زهيف  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  لقبيطة   زهيف  الحيد 
 83000 الشريف   درب  23ت  رقم 

مارودانت  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  لقبيطة  زهيف  الحيد 
 83000 الشريف   درب  23ت  رقم 

مارودانت  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم ت55ت.
750I

RIM FINANCIAL

F CONCEPT   ف كونسيبت
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 258 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

ف كونحيبت   F CONCEPT »شركة 
ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجزئة 
العلو مجزئة رقم 228 زنقة رقم 5 
اقامة  7ت الطابق االر�ضي س د  - 

20556 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.355277

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

الحل املحبق للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املحناوي  مححن  الحيد  تعيين 

مصفيا للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محديد مقر التصفية في مجزئة العلو 

مجزئة رقم 228 زنقة رقم 5 اقامة  7ت 

الطابق االر�ضي س د 

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :50 رقم  بند 

مايلي: حل الشركة - فك الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800669.

Iت75

LMT AUDITING

SOGEBOIS

شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

SOGEBOIS شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  س5ت دوار 

والد محعود طريفية الحوالم برشيد 

الدارالبيضاء - 20000 برشيد 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5257ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000ت 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بافشيد   االبتدائية 

ت202 محت رقم 376ت.

752I

STREET BUSINESS CENTER

L’AMANDIER HOTEL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 0ت، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

L’AMANDIER HOTEL  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقليم 

الحوز، دائرة أسني دوار املريغة فيال 
رقم 5ت - 50000 مراكش  املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2550ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  مم  ت202  30 غشت  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( حيدة 

ادم  كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29232ت.

753I

BEACHCOMBER HOTEL SA

BEACHCOMBER HOTEL
تعيين متصرفين

BEACHCOMBER HOTEL SA

 KM 2ت ROUTE D›AMIZMIZ

 COMMUNE DE TAMESLOHT ،

40000، MARRAKECH MAROC

BEACHCOMBER HOTEL  »شركة  

املحاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

كيلومتف 2ت طريق إميزميز،جماعة 

ممصلوحت ص.ب. 02ت ممصلوحت  

50000 مراكش املغرب.

»تعيين متصرفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

55ت37.
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  ت202  يوليوز  ت0  في  املؤرخ 
الحنوات  متصرفين  الل  تعيين 

املالية التالية: 
2022-2023-2025-2025-  -

2026-2027
األشخاص الطبيعيون: 

 Jean-Noël الحيد ة( 
بصفته ا(   Wong WAN KHIN
والكائن   ADMINISTRATEUR
 ILE MAURICE - ILE ب:  عنوانه ا( 

MAURICE  ILE MAURICE
املمثل  االعتباريون    األشخاص 

الدائم(: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   -
نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29632ت.
755I

FUDICAIRE ISMAILI

STE DAH AAMAL SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الحمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE DAH AAMAL SARL شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
 STE DAH وعنوان مقرها اإلجتماعي
AAMAL SARL - 72000 الحمارة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAH AAMAL SARL
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

 STE  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 DAH AAMAL SARL - 72000

الحمارة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الديه  فاطمة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الديه  فاطمة  الحيد 
شارع الححن الثاني عمارة 0ت رقم ت 

الحمارة 72000 الحمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الداه  الححين  الحيد 
حي االداري لرقم 68 الحمارة 72000 

الحمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم ت233/202.
755I

FLASH ECONOMIE

ISGA CASABANCA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

ISGA CASABANCA
شركة ذات محؤولية محدودة

  مقرها اإلجتماعي: 277 شارع بئف 
انزران معاريف -  الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
302559

العادي  العام  الجمع  بمقت�ضى 
قرر ت202  نوناف  ت0  بتاريخ   املؤرخ 

ما يلي
 تعيين محيف جديد للشركة الحيد 
محمد  الحيد  مكان  موحيد  شتيوي 

ديوري و سميف امين ديوري
النظام  من  7ت  الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800825
756I

GLOBE FIDUCIAIRE

CERHOME
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
5ت  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8ت ، 00ت20، الدار البيضاء املغرب
CERHOME شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ابو الدهبي مرس الحلطان الدار 
البيضاء , 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.505869
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5ت أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحلطان  مرس  الدهبي  ابو  »زنقة 
الدار البيضاء , 20000 الدار البيضاء 
بيفجيف  املالزم   شارع   8« إلى  املغرب« 
الدار   20000  , ت5   رقم  ت  الطابق 

البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800592.
757I

AJIAD AUTO SERVICE MARRAKECH أجياد 

أوطو سرفيس مراكش.

أجياد أوطو سرفيس مراكش
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 AJIAD AUTO SERVICE
MARRAKECH أجياد أوطو 

سرفيس مراكش.
املحل ت رقم 79 الحي الصناعي 
سيدي غانم مراكش. ، 50000، 

مراكش. املغرب
أجياد أوطو سرفيس مراكش شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل ت 
رقم 79 الحي الصناعي سيدي غانم 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7907تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  نوناف  2ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 2775ت.

758I

FNMCOMPTA

GARAGE BENJEDDOU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2ت
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

GARAGE BENJEDDOU شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الشرقات أكناو القطعة رقم 5636 - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب 
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
865ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARAGE BENJEDDOU
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غرض الشركة بإيجاز :   إصالح و 
صيانة جميع أنواع العراات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشرقات أكناو القطعة رقم 5636 - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد  عبدالعالي بنجدو :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 
000ت   : الحيد  عبدالعالي بنجدو 

بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجدو  عبدالعالي  الحيد  
عنوانه ا( 668 ب حي الرهراه - طنجة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
بنجدو  عبدالعالي  الحيد  
عنوانه ا( 668 ب حي الرهراه - طنجة 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 0052ت.
759I

مكتب محاسبة

HABIB SECURITE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة ت5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52005، 

الرشيدية املغرب
HABIB SECURITE شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الريصاني ص.ب ت0ت - 52000 

ارفود املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

  HABIB SECURITE الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها 90.000 درهم وعنوان 

الريصاني  طريق  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  ارفود   52000  - ت0ت  ص.ب 

نتيجة ل : افالس.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الريصاني ص.ب ت0ت - 52000 ارفود 

املغرب. 

و عين:

دري�ضي  الحبيب   موالي  الحيد ة( 

س.ب  الريصاني  طريق  عنوانه ا(  و 

كمصفي  املغرب  ارفود   52000 ت0ت 

 ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم ت550/202.

750I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ONIN PRO شركة
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 32ت

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركة ONIN PRO شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس الحلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء  - 30ت20 الدار 

البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: شركة  بمختصر تحميتها  اإلقتضاء 

.ONIN PRO

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتحويق مواد التنظيف.

عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 

مرس الحلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 30ت20 الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبدالصمد الوردي  :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة الدريحية الوكيلي  :  500 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوردي   عبدالصمد  الحيد 

5ت  الرقم  االمل  مجزئة  عنوانه ا( 

الدروة برشيد 26202 الدروة املغرب.

الوكيلي   الدريحية  الحيدة 

00ت26  امين   مجزئة   5 عنوانه ا( 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الوردي   عبدالصمد  الحيد 

5ت  الرقم  االمل  مجزئة  عنوانه ا( 

الدروة برشيد 26202 الدروة املغرب

الوكيلي   الدريحية  الحيدة 

برشيد  امين  مجزئة   5 عنوانه ا( 

00ت26 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80056.

Iت75

jamal ait hommad

جيراس
إعالن متعدد القرارات

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

جيفاس »شركة ذات املحؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

رقم ت2 اقامة الياس أ مكتب رقم ت  

سيدي قاسم 6000ت سيدي قاسم 

مغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28305

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5ت أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

محويل املقر االجتماعي من شارع رقم 

الحي   2 رقم  مكتب   3 زينب  اقامة   2

ت2  شارع  الى  قاسم  سيدي  الجديد 

اقامة الياس أ مكتب رقم ت 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الحراسة  الى  التجاري  النشاط  تغييف 

في االدارات العامة و الخاصة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الى  كاناب  من  التجاري  االسم  تغييف 

جيفاس

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الى  كاناب  من  التجاري  االسم  تغييف 

جيفاس

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الحراسة  الى  التجاري  النشاط  تغييف 

في االدارات العامة و الخاصة 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

محويل املقر االجتماعي من شارع رقم 

الحي   2 رقم  مكتب   3 زينب  اقامة   2

ت2  شارع  الى  قاسم  سيدي  الجديد 

اقامة الياس أ مكتب رقم ت .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  قاسم   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم ت63.
752I

jamal ait hommad

افت7 كر
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
كرافت7 شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
انوال اقامة فلوري تت مكتب رقم 
5 ميموزة قنيطرة 5000ت قنيطرة 

مغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55579
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6ت شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع انوال اقامة فلوري تت مكتب 
5000ت  قنيطرة  ميموزة   5 رقم 
رقم  »مكتب  إلى  مغرب«  قنيطرة 
محمد  شارع  زاوية  طيبة  اقامة  0ت 
الخامس وشارع محمد القري قنيطرة 

5000ت قنيطرة  مغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 095ت.
753I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE FERMAGOUTTE 
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

موسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE FERMAGOUTTE SARL 
AU شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
9 رقم 32 الشعبة الراشيدية  - 

52000 الراشيدية املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
39ت5ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف  2ت  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 537.
755I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE S.J SOLIDAIRE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE S.J SOLIDAIRE  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
02 زنقة تت شارع محمد 5 الجرف 
الراشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0279ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  28 غشت  في  املؤرخ 
ذات  شركة    STE S.J SOLIDAIRE
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   300.000
شارع  تت  زنقة   02 رقم  اإلجتماعي 
محمد 5 الجرف الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:

بوصحابة  القادر   عبد  الحيد ة( 
 52000 الراشيدية  عنوانه ا(  و 
كمصفي  ة(  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  ت202  غشت   28 بتاريخ 
الجرف   5 محمد  شارع  تت  زنقة   02
الراشيدية   52000  - الراشيدية 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم 552.

755I

FLASH ECONOMIE

HAMRAOUI IMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

HAMRAOUI IMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة
  مقرها اإلجتماعي: 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االول - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم   2020 يوليوز  6ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة
HAMRAOUI IMO:تحمية 

الشركة
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألرض  البناء  وأعمال  العقارية 
واألعمال املختلفة والحرف املختلفة

عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

االول - الدار البيضاء
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
00.000ت  الشركة:  :مبلغ رأسمال 

درهم، مقحم كالتالي
 200  : حمزة  حمراوي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 200  : جهان  حمراوي  الحيدة 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة

200 حصة   : نادية  دليل  الحيدة 
بقيمة 00ت درهم للحصة

 200  : اليزيد  حمراوي  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة

 200  : فضيلة  حمراوي  الحيدة 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء    
وصفات ومواطن الشركاء

الحيد حمراوي حمزة عنوانه
 52COURS BERRIAT 38000

GREBOBL FRANCE
عنوانها  جهان  حمراوي  الحيدة 
 93 رقم   6 زنقة  دريس  موالي  مجزئة 

كاليفورنيا  الدار البيضاء
 375 عنوانها  نادية  دليل  الحيدة 
نوار  روش  عائشة  ابن  الحفيف  شارع 

الدار البيضاء
عنوانه  اليزيد  حمراوي  الحيد 
ابن عائشة روش  الحفيف  375 شارع 

نوار  الدار البيضاء
الحيدة حمراوي فضيلة عنوانها

RUE DE L’ISERE LOTت5 
BAGATELLE الدار البيضاء

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة

عنوانه  محمد  حمراوي  الحيد 
ابن عائشة روش  الحفيف  375 شارع 

نوار الدار البيضاء
باملركز  القانوني  اإليداع  مم 
البيضاء   بالدار  لالستثمار  الجهوي 
سطات  بتاريخ 8ت غشت 2020 محت 

رقم 569657
756I

smaticomp

LAKED AGRI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 LAKED AGRI
شركة ذات املحؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ت5ت 
زنقة اسامة بن زيد الطابق 2 الحي 

اال حر ن ج حي املعاريف - 20370 

الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  0ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 LAKED : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.AGRI

و  موزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انتاج الدواجن.

ت5ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   2 الطابق  زيد  بن  اسامة  زنقة 

 20370  - املعاريف  حي  ج  ن  اال حر 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

حصة   50   : العود  رشيد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

30 حصة    : قدارة  محمد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

حصة   20   : قدارة  فؤاد  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة. 

بقيمة   50  : العود  رشيد  الحيد 

00ت درهم.

بقيمة   30  : قدارة  محمد  الحيد 

00ت درهم.

بقيمة   20  : قدارة  فؤاد  الحيد 

00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 72 العود عنوانه ا(  الحيد رشيد 
زنقة اوكحتان سورزاك ط 5 شقة 7 

ص س  20000 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه ا(  قدارة  محمد  الحيد 

طابق   اسماعيل  موالي  شارع  ت0ت 

 20000 س   ص   02 شقة   ت0 

الدارالبيضاء املغرب.

الحيد فؤاد قدارة عنوانه ا( ت0ت 
الصخور  اسماعيل  موالي  شارع 

الدارالبيضاء   20000 الحوداء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 72 العود عنوانه ا(  الحيد رشيد 
زنقة اوكحتان سورزاك ط 5 شقة 7 

ص س  2000 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه ا(  قدارة  محمد  الحيد 

ت0ت شارع موالي اسماعيل طابق  ت0 

شقة  02 ص س  2000 الدارالبيضاء 

املغرب

الحيد فؤاد قدارة عنوانه ا( ت0ت 
الصخور  اسماعيل  موالي  شارع 

الحوداء 2000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800853.

757I

jamal ait hommad

بيك مات اوطو
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

بيك مات اوطو شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

جوهرة رقم 280ت محل رقم ت 

سيدي قاسم 6000ت سيدي قاسم 

مغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
بيك   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مات اوطو.
بائع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار الحيارات.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جوهرة رقم 280ت محل رقم ت سيدي 

قاسم 6000ت سيدي قاسم مغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : عزيز  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  عزيز  محمد  الحيد 
مجزئة طريق طنجة رقم 259  6000ت 

سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  عزيز  محمد  الحيد 
مجزئة طريق طنجة رقم 259  6000ت 

سيدي قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  قاسم   بحيدي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم -.
758I

FNMCOMPTA

 PERFECTO COMPTOIR DU
NORD

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2ت
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 PERFECTO COMPTOIR DU

NORD شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل 5ت إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

863ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PERFECTO COMPTOIR DU

.NORD

غرض الشركة بإيجاز : شراء وايع 

اإلسمنت بالجملة و التقحيط.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة  5ت  إسماعيل  موالي 

 90000 - 9 3 رقم  إسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بوكيف  مصطفى  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 

000ت   : بوكيف  مصطفى  الحيد 

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  بوكيف  مصطفى  الحيد 

 90000  8 رقم   28 زنقة  البوغاز  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بوكيف  مصطفى  الحيد 

 90000  8 رقم   28 زنقة  البوغاز  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم ت005ت.

759I

FADIFISC

TRANS KWT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FADIFISC

شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 تER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

TRANS KWT شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 5ت 

شارع 0تت رقم 02ت الفرح بن سركاو 

- 80000 اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  مم  ت202  ماي   07 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»900.000 درهم« أي من »00.000ت 

عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 67ت07ت.

760I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MOUMNI DATTE

SARL AU 
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE MOUMNI DATTE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : نحاس 

الحيفا الريصاني الراشيدية  - 

52000 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ت50ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

 STE MOUMNI DATTE SARL

محدودة  محؤولية  ذات  شركة    AU

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

الريصاني  الحيفا  نحاس  اإلجتماعي 

الراشيدية   52000  - الراشيدية  

املغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

مومني  هللا    عبد  الحيد ة( 

 52000 الراشيدية  عنوانه ا(  و 

كمصفي  ة(  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

نحاس  وفي  ت202  نوناف   09 بتاريخ 

 - الراشيدية   الريصاني  الحيفا 

52000 الراشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم 553.

Iت76

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BABAHA SARL AU 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE BABAHA SARL AU 

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

لبالغمة اوفوس الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8765

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل   مقرر  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

شركة    STE BABAHA SARL AU

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 

قصر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

لبالغمة اوفوس الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

الحيد ة( علي  بقادير  و عنوانه ا( 

الراشيدية  اوفوس  لبالغمة  قصر 

كمصفي  املغرب  الراشيدية   52000

 ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

قصر  وفي  ت202  نوناف   05 بتاريخ 

لبالغمة اوفوس الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم ت55.

762I

GESTION ALJANOUB

KILATI FISH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة مطوان حي الحعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
KILATI FISH شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحزام بدون رقم مجزئة 707 

العمارة 5 العيون  - 70000 العيون 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 KILATI : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.FISH
 , مجميد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحرية  املنتوجات  تحويق  و  محويل 
ومصدير  ,استيفاد  األسماك  ,مجارة 

املنتوجات البحرية.....
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحزام بدون رقم مجزئة 707 العمارة 

5 العيون  - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : علباقي  ححين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  علباقي  ححين  الحيد 

دوار اتهاميا بودينار الدريوش  62253 

الدريوش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  علباقي  ححين  الحيد 

دوار اتهاميا بودينار الدريوش  62253 

الدريوش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت7/202ت35.

763I

كلوفيس

CLOUVIS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

كلوفيس

0ت زنقة ابن الرفاعي ، 20800، الدار 

البيضاء املغرب

CLOUVIS شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 

ابن الرفاعي - 22800 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52255

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLOUVIS

مصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النامجة عن عمليات  و بيع كل املواد 

مقليم و ممديد األسالك الحديدية..

0ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
22800 الدار البيضاء  ابن الرفاعي - 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  ايت  كريم  الحيد 
نصيف  ابن  مو�ضى  زنقة   63 عنوانه ا( 

20060 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الواحد  عبد  ايت  كريم  الحيد 
نصيف  ابن  مو�ضى  زنقة   63 عنوانه ا( 

20060 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 5562.
765I

محتأمنة املتنبي للمحاسبة

LARHRIB SERVICE CASH
إعالن متعدد القرارات

محتأمنة املتنبي للمحاسبة
30ت شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
LARHRIB SERVICE CASH »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: كراج اوالد 
عياد اوالد زهرة  - - بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

0569ت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوار ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 
مايلي: مفويت حصص مع تغيف الشكل 

القانوني لشركة
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: استقالة وتعيين محيف جديد
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

التي  مفويت  500 حصة(   مم  مايلي: 

لحيدة  املهدي  لغريب  يمتلكهاالحيد 

تغيف  مم  و  العبوب  الزهراء  فاطمة 

شركة  من  لشركة  القانوني  الشكل 

شركة  الى   محدودة   محؤولية  دات 

الشريك  املحدودة  املحؤولية  دات 

الوحيد

بند رقم 2ت: الذي ينص على مايلي: 

بعد استقالة املحيف لغريب املهدي مم 

اعادة تعيين الحيدة  فاطمة الزهراء 

جميع  لها  و  لشركة  محيفة   العبوب 

الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 72تت.

765I

 MOGADOR موكادور أسيحت آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

جضهيم نيكوص
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

موكادور أسيحت آند سيففيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 55000، 

الصويرة املغرب

جضهيم نيكوص شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري  الكائن  بمركز  سميمو 

إقليم الصويرة - 55000 الصويرة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت596

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جضهيم نيكوص.

-ت مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

مجارة   2- والبناء-  العامة  األشغال  في 

االليات  كراء   --3 املكتبية  اللوازم 

االليات  مجارة   5-  - واملعدات 

مجارة   5-  - واملعدات  الصناعية 

الحيارات.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجاري  الكائن  بمركز  سميمو إقليم 

الصويرة - 55000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : جضهيم  عثمان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : مصطفى جضهيم  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عثمان جضهيم عنوانه ا( 

مركز وجماعة سميمو اقليم الصويرة 

55000 الصويرة املغرب.

جضهيم  مصطفى  الحيد 

سميمو  وجماعة  مركز  عنوانه ا( 

الصويرة   55000 الصويرة  اقليم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عثمان جضهيم عنوانه ا( 

مركز وجماعة سميمو اقليم الصويرة 

55000 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم 3ت5.

766I
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FADIFISC

WAMOVA LOGISTICS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 تER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 WAMOVA LOGISTICS

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املركز 

مالوين - 83000 مارودانت املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عابد  جمال   الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  000.ت 

الحيد  ة(   لفائدة   حصة  000.ت 

الححن عابد بتاريخ 02 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 2028.

767I

FADIFISC

WAMOVA LOGISTICS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 تER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

WAMOVA LOGISTICS  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املركز 

مالوين - 83000 مارودانت املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  مم  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( عابد 

الححن كمحيف وحيد

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ تت نوناف 

ت202 محت رقم 2028.

768I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 RESTAURANT LE SKIPPER

مطعم لوسكيبر
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تحمية الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

85ت شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الحادس ، 

00ت20، الدار البيضاء املغرب

 RESTAURANT LE SKIPPER

مطعم لوسكياف شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 92ت 

مجمع الوفا شارع الجاحض - 

20650 املحمدية املغرب.

تغييف تحمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت25

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تغييف  مم   2020 مارس  تت  في  املؤرخ 

 RESTAURANT« تحمية الشركة من

LE SKIPPER مطعم لوسكياف« إلى » 

GO IMMO ڭو إيمو   ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 02 نوناف 

ت202 محت رقم 2266.

769I

ACS CONSEILS

RAYA AUTOMOTIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 00ت26، برشيد املغرب

RAYA AUTOMOTIVE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق االول شقة 

2  - 26000 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5765ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي   25

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 RAYA  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.AUTOMOTIVE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

الحيارات.
65 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

عبد هللا املديوني الطابق االول شقة 

2  - 26000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : الطلحاوي  هند  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 الحيدة نادية بوطالب االدري�ضي :

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة هند الطلحاوي عنوانه ا( 

 RES PERLE CALIFORNIE IMM

  E APPT 2 ETG ت AIN CHOCK

26000 الدار البيضاء املغرب.

االدري�ضي  بوطالب  نادية  الحيدة 

 ROUTE EL JADIDA 525 )عنوانه ا

البيضاء  الدار   OASIS 26000

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة هند الطلحاوي عنوانه ا( 

 RES PERLE CALIFORNIE IMM

  E APPT 2 ETG ت AIN CHOCK

26000 الدار البيضاء املغرب

االدري�ضي  بوطالب  نادية  الحيدة 

 ROUTE EL JADIDA 525 )عنوانه ا

OASIS 26000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 792577.

770I

موثقة

HAI PRO IMMOBILIERE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

موثقة

29 زنقة انطاكي  مكتب رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب

HAI PRO IMMOBILIERE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

35-ت مركز د حتمار ساحة الرودني 

زنقة عبد هللا الهبطي اقامة القدس 

رقم 35 - 90000 طنجة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت526تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار  3ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

الشاعر  رقية  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

فريدياس-  مباين  الزهرة      - شيماء 

مباين بتاريخ 3ت أكتوار ت202.
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املرابط  رحمة  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
فريدياس-  مباين  الزهرة    - شيماء 

مباين بتاريخ 3ت أكتوار ت202.
مفويت الحيد  ة( ابراهيم املرابط 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
فريدياس-  مباين  الزهرة    - شيماء 

مباين بتاريخ 3ت أكتوار ت202.
املابط  فيحة  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
فريدياس-  مباين  الزهرة   - شيماء 

مباين بتاريخ 3ت أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257603.
Iت77

FUDICAIRE ISMAILI

STE DAH AAMAL SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الحمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE DAH AAMAL SARL شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER ADMINISTRATIF
 N° 68 BIS ES SEMARA - 72000

الحمارة املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAH AAMAL SARL

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 N° 68 BIS ES SEMARA - 72000

الحمارة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الديه  فاطمة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الديه  فاطمة  الحيد 
شارع الححن الثاني عمارة 0ت رقم ت 

الحمارة 72000 الحمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الداه  الححين  الحيد 
الحي االداري رقم 68 الحمارة 72000 

الحمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم ت233/202.

772I

محتأمنة املتنبي للمحاسبة

LABBOUB CASH SERVICE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

محتأمنة املتنبي للمحاسبة
30ت شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
 LABBOUB CASH SERVICE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الحفلي زنقة 7 رقم 20 حي محمدي  

- 23000 بني مالل املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5ت2ت

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABBOUB CASH SERVICE
مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استفداد  بالعمولة  وكيل  شركة 

الديون.
ماجر.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
20 حي محمدي   رقم   7 زنقة  الحفلي 

- 23000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : العبوب  ياسين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  العبوب  ياسين  الحيد 
مالل  بني  زهرة  اوالد  عياد  اوالد 

23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  العبوب  ياسين  الحيد 
مالل  بني  زهرة  اوالد  عياد  اوالد 

23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 6ت نوناف 

ت202 محت رقم 085ت.
773I

iso fidus

BIJOUTERIE JOUD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

iso fidus
حي األمال 02  رقم 50 مكتب رقم 06 
طابق الثاني ميط مليل دارالبيضاء ، 

29650، دارالبيضاء املغرب
BIJOUTERIE JOUD  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمال 
02  رقم 50 مكتب رقم 06 طابق 
الثاني ميط مليل دارالبيضاء - 
29650 الدار البيضاء املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت609ت5.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  نوناف  تت  في  املؤرخ 
الحيد ة(   للشركة  جديد  محيف 
كمحيف   ALAOUI BADREDDINE

وحيد
مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800683.

775I

cabinet nabil el azouzi

HIND EVENTS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
HIND EVENTS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ت شارع 
األبطال ، رقم 05 ، أكدال ، الرااط - 

0090ت الرااط املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5603ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 HIND : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.EVENTS

-منظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزفاف  حفالت  مثل  املناسبات 

والحفالت  امليالد  وأعياد  والتعميد 

الخاصة ؛

جميع  واستقبال  منظيم   -

واالحتفاالت  والندوات  االحتفاالت 

أو جمعوي  أو  اص  ألي حدث عام 

املوسيقية  والحفالت  العروض  مثل 

واملؤممرات....

عنوان املقر االجتماعي : 5ت شارع 

األبطال ، رقم 05 ، أكدال ، الرااط - 

0090ت الرااط املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : بوجندار  هند  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بوجندار  هند  الحيدة 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  مكرر   20

0020ت  الرااط  ححان   5 شقة 

الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بوجندار  هند  الحيدة 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  مكرر   20

0020ت  الرااط  ححان   5 شقة 

الرااط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم 9220تت.

775I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

HUILERIE BENAJMA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°98ت AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

HUILERIE BENAJMA شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري العطاوية قلعة الحراغنة - 
00ت53 قلعة الحراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

تت52.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مقرر  ت202  أكتوار  ت2  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 
 HUILERIE الوحيد  الشريك  ذات 
BENAJMA  مبلغ رأسمالها 00.000ت 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الحراغنة  قلعة  العطاوية  االداري 
املغرب  الحراغنة  قلعة  00ت53   -
تغطية  عن  الشركة  : عجز  ل  نتيجة 

مصاريفها.
الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الحراغنة  قلعة  العطاوية  االداري 

00ت53 قلعة الحراغنة املغرب. 
و عين:

و  ممرسالت  سعيد   الحيد ة( 
الزيتون  مجزئة  ت63  رقم  عنوانه ا( 
الحراغنة  قلعة  00ت53  العطاوية 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بقلعة الحراغنة  بتاريخ 6ت 

نوناف ت202 محت رقم ت6/202ت5.

776I

PRO-ACCOUNTING

RAJRAJIBAT IMMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شارع موالي سليمان عين الحبع 

، 20590، الدار البيضاء املغرب
RAJRAJIBAT IMMO شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 رقم 5 - 
20250 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   23
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAJRAJIBAT IMMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
55 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد القادر مفتكر الطابق 2 رقم 5 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : حفيظة  الوافي  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  حفيظة  الوافي  الحيدة 
6 عين  25 رقم  زنقة  الجديدة  الديار 

الشق 20570 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  سعيد  املؤدب  الحيد 
6 عين  25 رقم  زنقة  الجديدة  الديار 

الشق 20570 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 39527.
777I

ml congestfin

EFO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 6ت

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

EFO شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 

الزرقطوني الطابق ت مكتب 3  - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

33ت5ت5.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ت202 مقرر حل  5ت أكتوار  املؤرخ في 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد EFO  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  0.000ت 
الزرقطوني  شارع   56 اإلجتماعي 
الدار   20000  -   3 مكتب  ت  الطابق 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

زاائين.
و حدد مقر التصفية ب 56 شارع 
 -   3 مكتب  ت  الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الفاللي  عمر    الحيد ة( 
زاوية  الضمان  شار   80 عنوانه ا( 
شارع املنظر العام كاليفورني 20000 
كمصفي  ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
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وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799802.

778I

iso fidus

NEGOCE YAJO

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

iso fidus

حي األمال 02  رقم 50 مكتب رقم 06 

طابق الثاني ميط مليل دارالبيضاء ، 

29650، دارالبيضاء املغرب

NEGOCE YAJO شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

مجاري رقم 2  مجزئة لينا ف ب 8 

ميط مليل الدار البيضاء - 29650 

الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.595393

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مفويت الحيد  ة( ححن جوماري 

300 حصة اجتماعية من أصل 300 

حصة لفائدة  الحيد  ة( ححن برود 

بتاريخ 05 أكتوار ت202.

بوحفة  أيوب  الحيد  ة(   مفويت 

300 حصة اجتماعية من أصل 300 

حصة لفائدة  الحيد  ة( ححن برود 

بتاريخ 05 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800685.

779I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE AIN AL OLOUM
CENTRE

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE AIN AL OLOUM CENTRE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59ت 

مجزئة البخاري طريق الجزائر وجدة  

- 60000 وجدة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  8ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIN AL OLOUM CENTRE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الذات  مطوير  و  التكوينات 

االستشارات.

59ت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجزئة البخاري طريق الجزائر وجدة  - 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عيادي ححن :  335 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد ادري�ضي عبدالعظيم :  333 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 333   : ادري�ضي اسماعيل   الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ححن  عيادي  الحيد 
زنقة االطلس رقم 98ت وجدة 60000 

وجدة املغرب.
عبدالعظيم  ادري�ضي  الحيد 
سعيد  بن  مهداوي  شارع  عنوانه ا( 
مجزئة مكانيف رقم 5ت وجدة 60000 

وجدة املغرب.
اسماعيل   ادري�ضي  الحيد 
مجزئة  موريطانيا  حي  عنوانه ا( 
وجدة   22 رقم  د9  زنقة  الحعيدي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  ححن  عيادي  الحيد 
زنقة االطلس رقم 98ت وجدة 60000 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3925.
780I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE BOURAZG DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE BOURAZG DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 29 مجزئة 
البحتان رقم 2 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت2262.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف   03 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 STE BOURAZG الوحيد  الشريك 
مبلغ    DES TRAVAUX DIVERS

وعنوان  درهم   20.000 رأسمالها 
محمد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
البحتان  مجزئة   29 رقم  الخامس 
60000 وجدة املغرب   - 2 وجدة  رقم 
الهدف  محقيق  عدم   : ل  نتيجة 

التجاري و االجتماعي للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مجزئة   29 رقم  الخامس  محمد 
البحتان رقم 2 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب. 
و عين:

و  مودالي   نورالدين   الحيد ة( 
 65550 العيون  االمل  حي  عنوانه ا( 
العيون املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3909.

Iت78

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RAYAM SERVICE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE RAYAM SERVICE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 07ت شارع 

الدرفوفي الطابق 3 الشقة رقم 6 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت3509.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( رجاء يماني 500 
000.ت  أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  الحيد  ة( محمد مقني 

بتاريخ ت0 نوناف ت202.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  2ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3892.
782I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE DREAM SALAF
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني  نيفرة ، 55000، 
 نيفرة املغرب

STE DREAM SALAF شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املحيفة الخضراء حي امالو  نيفرة - 
55000  نيفرة املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2677
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
محويل   مم   ت202  ماي   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
امالو  حي  الخضراء  املحيفة  »شارع 
 نيفرة - 55000  نيفرة املغرب« إلى 
»شارع محمد الخامس  نيفرة  شارع 
 55000 الخامس  نيفرة   محمد 

 نيفرة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
22 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

ت202 محت رقم 250.
783I

EL RHATTAS

EL RHATTAS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

EL RHATTAS
 LOT ZAYTOUNE NR2ت EL
 ATTAOUIA EL KELAA DES

 SRAGHNA ، 43000، EL
ATTAOUIA MAROC

EL RHATTAS شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
الزيتون رقم ت2 العطاوية قلعة 

الحراغنة - 53000 العطاوية قلعة 
الحراغنة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 EL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RHATTAS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Construction Aménagment

.Travaux Divers
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قلعة  العطاوية  ت2  رقم  الزيتون 
قلعة  العطاوية   53000  - الحراغنة 

الحراغنة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : الغطاس   أمين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الغطاس   أمين  الحيد 
العطاوية  ت2  رقم  الزيتون  مجزئة 
العطاوية   53000 الحراغنة  قلعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الغطاس   أمين  الحيد 
العطاوية  ت2  رقم  الزيتون  مجزئة 
العطاوية   53000 الحراغنة  قلعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  الحراغنة   بقلعة  االبتدائية 

5ت نوناف ت202 محت رقم ت202/ت5.

785I

BRIGHTIN CONSULTING

 SB NAJAH INTERNATIONAL

BUSINESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

BRIGHTIN CONSULTING

99 بييف بارنت الطابق 05 رقم 0ت ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 SB NAJAH INTERNATIONAL

BUSINESS شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطع 

شارع لال ياقوت و زنقة العرعار 9 

إقامة غاليس الطابق  5شقة رقم  

7ت - 20000 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55ت522

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SB  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 NAJAH INTERNATIONAL

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : - استيفاد، 

التجارة  موزيع،  بيع،  شراء،  مصدير، 

أنواع  لجميع  التجارية  والوساطة 

املنحوجات  منتجات  األقمشة، 

واملالبس .

املحلي  الحوق  من  - شراء، سواء 

الخام  واملواد  املنتوجات  استيفاد  أو 

أو  املالبس  ورش  لتشغيل  الالزمة 

صناعة   أوراش  شراء  األنسجة. 

املالبس و األنسجة

مصدير  و  استيفاد  بيع،  شراء،   -

النحيج  بصناعة  املتعلقة  ارالت 

الطباعة، صباغة  الحياكة،  والغزل، 

املالبس و األنسجة

أنواع  - مصميم  و مصنيع  جميع 

والجلود  واألقمشة  املنحوجات 

بالرجال  املعلقة  املالبس  لجميع 

،النحاء واألطفال   

بالجملة  و  بالتقحيط  مجارة   -

وشبه الجملة عاف اإلنتفنت و املتاجر 

املتخصصة

- الطباعة التطريزية على أي منتج 

الغيف  املنتجات  جميع  بيع  النحيج، 

منظمة

املحلية  األسواق  في   التجارة   -

بصناعة  املتعلقة  املنتجات  ومصدير 

النحيج أو املالبس

- االستشارات والدعم التجاري في 

مجال األنسجة واملالبس وغيفها

اإلنتاج  عمليات  جميع  منفيذ   -

نيابة عن الشركة أو نيابة عن أطراف 

أ رى وطنية أو أجنبية

- إنشاء وتشغيل جميع الوكاالت، 

الفروع، املحتودعات التجارية

أو  التجاري ألي ر صة  التمثيل   -

عالمة مجارية ُصنعت في املغرب أو في 

الخارج.

مقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 العرعار  زنقة  و  ياقوت  لال  شارع 

إقامة غاليس الطابق  5شقة رقم  7ت 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : برطام  الحيدة سوكينة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الحيدة سوكينة برطام عنوانه ا(  

الديار الجديدة 20570 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة سوكينة برطام عنوانه ا(  

الديار الجديدة 20570 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

محت رقم -.

785I

WAY CONSEIL

BEMACO

شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BEMACO شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 295 

حي الصناعي املحار امتداد مراكش 

املغرب - 30ت50 مراكش  املغرب.

موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت80ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املحلية  البضائع  ونقل  شحن 

لححاب اال رين

استغالل املناجم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29628ت.

786I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 HAPPYNESS GLOBAL«
»EXPORT

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 HAPPYNESS GLOBAL«
EXPORT« شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت52250

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HAPPYNESS GLOBAL«  :

.»EXPORT
موزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - والفالحية.  الغدائية  املنتوجات 

االستيفاد ةالتصدير.
0ت،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  الثالث،  الطابق  الحرية،  زنقة 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : ايداحي  أمين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ايداحي  أمين  الحيد 
الرااط  0000ت  أسارينة،  ونقة   ،3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
 ،3 ايداحي عنوانه ا(  أمين  الحيد 
ونقة أسارينة، 0000ت الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800682.

787I

-- STE

ABDOMILKI COMMERCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

-- STE
شارع  تشاد رقم دار 59ت حي الوحدة 
2 العيون ، 70000، العيون املغرب

 ABDOMILKI COMMERCE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ت5 

مكرر شارع أحمد حمادي  - 72000 
الحمارة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDOMILKI COMMERCE
غرض الشركة بإيجاز : بيع الخضر 

والفواكه بالجملة والتقحيط.

ت5  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 72000 مكرر شارع أحمد حمادي  - 

الحمارة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد الحالم امللكي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عد الحالم امللكي عنوانه ا( 

علي  او  املشرك سيدي ححاين  دوار 

85200 سيدي افني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

امللكي  الحالم  عبد  الحيد 

سيدي  املشرك  دوار  عنوانه ا( 

افني  85200 سيدي  علي  او  ححاين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

9ت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم ت25.

788I

-- STE

 STE SMARAEQUIPEMENT
INDUSTRIEL

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

-- STE

شارع  تشاد رقم دار 59ت حي الوحدة 

2 العيون ، 70000، العيون املغرب

 STE SMARAEQUIPEMENT

INDUSTRIEL  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35ت 

شارع املحيفة  - 72000 الحمارة 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

87تت.
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  مم  ت202  نوناف  2ت  في  املؤرخ 

الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

لصماد الححين  كمحيف وحيد

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

9ت نوناف  االبتدائية بالحمارة  بتاريخ 

ت202 محت رقم 252.

789I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE HYDRUS
TELECOM SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة
قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 3ت RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE HYDRUS TELECOM

SARL  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 0ت 

الطابق ت زنقة عبد الكريم الخطابي  

فاس  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63599

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 

 SOCIETE HYDRUS حل  مقرر 

ذات  شركة    TELECOM SARL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
زنقة  ت  الطابق  0ت  عمارة  اإلجتماعي 

عبد الكريم الخطابي  فاس  - 30000 

وجود  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

فرص الشغل بحبب جائحة كورونا.

و عين:

و  كارتي  اوكيلي  الحيد ة(  جافان  

فاس  اقامة   بنزرة  شارع  عنوانه ا( 
فاس  موزار  طريق   59 رقم   2 سا س 

كمصفي  ة(  املغرب  فاس   30000

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 25 أكتوار ت202 وفي عمارة 0ت 
ت زنقة عبد الكريم الخطابي   الطابق 

فاس  - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت97/02ت5.
790I

ULTIMATE AGENCY CORPORATION

 ULTIMATE AGENCY
CORPORATION

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مفويت حصص

 ULTIMATE AGENCY
CORPORATION

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 ULTIMATE AGENCY

CORPORATION شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 
هللا األنصاري رقم 56 بيل اير - 

90020 طنجة املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5767تت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عفوهللا  الحيد  ة(  مفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 الصديق 
الحيد  لفائدة   حصة  000.ت  أصل 
 ة( أيمن اليوسطي بتاريخ 25 أكتوار 

ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  6ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 0022ت.
Iت79

NABIL SOUBAIRI

STE HAMYAS PROMO
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC

STE HAMYAS PROMO شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

 APPRT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 A2 HAY AL AMAL TRANCHE

 3 LOTS RIYAD OUISLANE -

50000 مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMYAS PROMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIER-

.TRAVAUX DIVERS-NEGOCE

 APPRT  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 A2 HAY AL AMAL TRANCHE 3

 LOTS RIYAD OUISLANE - 50000

مكناس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : طاهري    ياسيف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500 الحيد حمزة امين طاهري :  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  طاهري    ياسيف  الحيد 
املنزه  حي  الورود  زنقة  55ت  رقم 

50000 مكناس املغرب.
طاهري  امين  حمزة  الحيد 

الرقم  االسماعلية  مجزءة  عنوانه ا( 

38 مج 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  طاهري   ياسر  الحيد 

املنزه  حي  الورود  زنقة  55ت  رقم 

50000 مكناس املغرب

طاهري  امين  حمزة  الحيد 

الرقم  االسماعلية  مجزءة  عنوانه ا( 

38 مج 50000 مكناس املغرب

الحيد الطاهر طاهيفي عنوانه ا( 

املنزه  حي  الورود  زنقة  55ت  رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5969.

792I

ALIANZA ADVISORY

ALIANZA ADVISORY

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

موسيع نشاط الشركة 

ALIANZA ADVISORY

59، زنقة جون جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غومييه ، 20060، 

الدارالبيضاء املغرب

ALIANZA ADVISORY شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 59، زنقة 

جون جوريس، حي غومييه، الطابق 

6 - 20060 الدار البيضاء املغرب.

موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

085ت38.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  أكتوار   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مقاول أعمال املحاسبة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799603.

793I
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كفاءات كونحولتينغ

NOUR ROAD SERVICES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

كفاءات كونحولتينغ
582 شارع محمد الخرازعمارة 

التوزاني مطوان ، 93000، مطوان 
املغرب

NOUR ROAD SERVICES  شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سبتة املحنش 2 رقم 55 - 93030 

مطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27953

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  مم  ت202  أكتوار  ت2  في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »50.000 
إلى  درهم« أي من »00.000ت درهم« 
»50.000ت درهم« عن طريق :  مقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 27 أكتوار 

ت202 محت رقم 5505.
795I

MATCOMPTA SNC

GROUPE AR CITY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
GROUPE AR CITY شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

عشواة 3 رقم ت0ت الطابق الألول - 
90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
895ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE AR CITY
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوظفين الوطنيين.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الألول  الطابق  ت0ت  رقم   3 عشواة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000ت   : مليكة  ادراع  الحيدة   -

بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  مليكة  ادراع  الحيدة 
 90000 22ت  رقم   3 عشواة  مجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  مليكة  ادراع  الحيدة 
 90000 22ت  رقم   3 عشواة  مجزئة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 05ت0ت.
795I

transparence fiscale

METATOL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
METATOL شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ت 
تعاونية عزيزة طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65323

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفويت الحيد  ة( امطارفي جمال 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
امطارفي  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

حمزة بتاريخ تت أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5083.

796I

WORK UP BUSINESS

LE NARCISSE BLANC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق تت 

الشقة 32 ، 20360، الدار البيضاء 
املغرب

LE NARCISSE BLANC شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 مكرر 

شارع سيدي عبدالرحمان بوسيجور 
- 20200 الدارالبيضاء املغرب 
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
887ت52

2ت  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 LE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NARCISSE BLANC

 SERVICE : غرض الشركة بإيجاز

 DE PRESSING, TEINTURIER,

.BLANCHISSERIE ET REPASSAGE
عنوان املقر االجتماعي : 56 مكرر 
شارع سيدي عبدالرحمان بوسيجور 

- 20200 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : سعيد  اعلوهمي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اعلوهمي سعيد عنوانه ا(  الحيد 
املعاريف  ت  ط  حازم  ابن  زنقة   2

20330 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

اعلوهمي سعيد عنوانه ا(  الحيد 
املعاريف  ت  ط  حازم  ابن  زنقة   2
ت  ط  حازم  ابن  زنقة   2  20330

املعاريف املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799655.

797I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

داي هاوسين
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD MOHAMED V N 28ت APP

 7 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

داي هاوسين شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري شارع الطائف رقم 37 بني 

مالل 23000 بني مالل املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3تت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

داي   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هاوسين.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بني   37 رقم  الطائف  شارع  االداري 

مالل 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبدهللا حوفاظي :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد عبدهللا حوفاظي عنوانه ا( 

 33 رقم  الطائف  شارع  االداري  الحي 

23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عبدهللا حوفاظي عنوانه ا( 

 33 رقم  الطائف  شارع  االداري  الحي 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم 50تت.

798I

EL ADARISSA COSEILS SARL

POLE BENIAMIR
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA N5

 2EME ETAGE  BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
POLE BENIAMIR شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املختار الحو�ضي رقم 85 برادية  
الفقيه بن صالح 6ت230 الفقيه 

بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ت50.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  27 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
  POLE BENIAMIR الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 0.000ت درهم وعنوان 
املختار  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
الفقيه  برادية    85 رقم  الحو�ضي 
صالح  بن  الفقيه  6ت230  صالح  بن 

املغرب نتيجة ل : موقف النشاط.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
برادية    85 رقم  الحو�ضي  املختار 
بن  الفقيه  6ت230  بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب. 
و عين:

و  دهباوي  سفيان   الحيد ة( 
غانم  بن  احمد  اوالد  دوار  عنوانه ا( 
6ت230  املربع   اهل  اركيعة  اوالد 
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
الحدود  االقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
مبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: زنقة املختار الحو�ضي رقم 85 برادية 

الفقيه بن صالح.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

22 شتناف ت202 محت رقم ت25.

799I

comptoir expertise du maroc

   EURO ZA MAGYC TRANS

SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

   EURO ZA MAGYC TRANS

SARL   شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 650 املتواجد بشمس املدينة 

بنحليمان  - 3000ت بنحليمان 

املغرب.

مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6205

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الطناجي  نجيم  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.000

الحيد  ة(  لفائدة   حصة   2.000

يونيو   22 بتاريخ  عتيق  الغرااوي 

ت202.

العزيز  عبد  الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   2.000 مكرم 

الحيد  لفائدة   حصة   2.000 أصل 

يونيو   22 بتاريخ  عتيق  الغرااوي   ة( 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

3ت  بتاريخ  سليمان   بان  االبتدائية 

يوليوز ت202 محت رقم 556.

800I

FIDACTIVE

EISDEN IMPORT-EXPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°555 N° 3 &5  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 EISDEN IMPORT-EXPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اثري عمارة 50 شقة 08 جيت سكن 
بنحركاو  - 80000 اكادير املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   28
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EISDEN IMPORT-EXPORT
-ت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-2 استيفاد  ماجراالستيفاد والتصدير. 
 3- املحلية.  املنتجات  ومصدير 
الغذائية  املنتجات  ومصدير  استيفاد 

والزراعية...
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اثري عمارة 50 شقة 08 جيت سكن 

بنحركاو  - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
: بويه  الشيخ  ايت  محمد   الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت 

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بويه  الشيخ  ايت  محمد  الحيد 

عنوانه ا( اقامة  اثري عمارة 50 شقة 

 80000 بنحركاو   سكن  جيت   08

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

بويه  الشيخ  ايت  محمد  الحيد 

عنوانه ا( اقامة اثري عمارة 50 شقة 

 80000 بنحركاو   سكن  جيت   08

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  9ت  بتاريخ  باكادير   التجارية 

ت202 محت رقم 07337ت.

Iت80

ALTA GREEN SARL

 ELITE HYDRAULIQUE SARL
AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

ALTA GREEN SARL

 hay el baraka sidi moumen

 casablanca ، 20770، casablanca

Maroc

 ELITE HYDRAULIQUE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3ت 

 RUE AL KASSAR ETG 5 N° 0ت

 MAARIF. - 20370 CASABLANCA

.MAROC

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MONCEF الحيد  ة(  مفويت 

حصة   BARHDADI 000.ت

حصة  000.ت  أصل  من  اجتماعية 

 AZ EDDINE EL الحيد  ة(  لفائدة  

KHDAR بتاريخ 25 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800965.
802I

Finconseil

 GROWTH PURCHASING
»MANAGEMENT «GPM

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 50ت

casablanca maroc
 GROWTH PURCHASING

MANAGEMENT »GPM«  شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 

زركتوني طابق 5 رقم 7ت - 20200 
الدار البيضاء اململكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

0ت399.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 GROWTH الوحيد  الشريك  ذات 
 PURCHASING MANAGEMENT
0.000ت  رأسمالها  مبلغ     »»GPM
 56 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 20200  - 7ت  رقم   5 طابق  زركتوني 
الدار البيضاء اململكة املغراية نتيجة 

ل : وقف النشاط.
 56 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20200  - 7ت  رقم   5 طابق  زركتوني 

الدار البيضاء اململكة املغراية. 
و عين:

و  زنبي  الدين   نور  الحيد ة( 
 2 ت5 ريس كاليفورنيا  عنوانه ا( فيال 
الجديدة   20200 جافان  ليل  شارع 
اململكة املغراية كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800973.

803I

FIDUCIAIRE DU MAROC

TEGIC LOGISTIQUES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE DU MAROC
  boulevard Abdelkrim - 56

 El Khattabi، 20000،
CASABLANCA MAROC

TEGIC LOGISTIQUES شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  9تت، 
شارع القوات املحلحة امللكية، 
الطابق الحابع - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
09569ت.

العام  الجمع  بمقت�ضى 
نوناف   08 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  مم  ت202 
درهم«  »5.000.000ت  قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«  »0.000.000ت  من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   25.000.000«

مقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم تت8007.

805I

fiducaire  service ouidan

ATLAS ELEC&METAL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

fiducaire  service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri ت er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 ATLAS ELEC&METAL

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
احوارة جماعة الزينات كراج  
مطوان 93000 مطوان املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.ELEC&METAL
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 DE PRODUITS METALIQUES ET

.ELECTRIQUE
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
احوارة جماعة الزينات كراج  مطوان 

93000 مطوان املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عزيز  حافو :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد عزيز  حافو عنوانه ا( دوار 
 93000 بنقريش  الزينات  امطيل 

مطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد عزيز  حافو عنوانه ا( دوار 
 93000 بنقريش  الزينات  امطيل 

مطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5885.
805I
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

تيم انرجي
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°28ت RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ميم انرجي شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز أڭدز 

حي املحيفة عمالة زاكورة - 57900 

زاكورة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 85

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يناير   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

ميم   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

انرجي.

:  دمة  بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة متعددة التقنية

الطاقة  وانجازات  دراسات 

املتجددة
دراسات ومنفيذ مشاريع الري

دراسات وإنجازات الزراعة املائية

مركيب وصيانة شبكات الحاسوب

ومراجعة  وتشخيص  دراسات 

ومصميم وإنشاء التفكيبات الكهراائية 

في

- مباني لالستخدامات الحكنية أو 

الصناعية.

تحويق واستيفاد ومصدير ومجارة 

املعدات الزراعية

تحويق واستيفاد ومصدير ومجارة 

معدات الطاقة قابل للتجديد.

تحويق واستيفاد ومجارة الدراجات 

النارية الكهراائية

مدريب ودعم املروجين الشباب

للشركات  الخدمات  مقديم 

واألفراد املتعلقة بالصيانة

العمل أو الحياة.

التحوق  مقديم  دمات 

واملحاعدة في العمل املنهي..

عنوان املقر االجتماعي : مركز أڭدز 

 57900  - زاكورة  عمالة  املحيفة  حي 

زاكورة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة سعدية ايت بلعيد :  500 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500   : القدري  نحرين  الحيدة 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة. 

الحيدة سعدية ايت بلعيد : 500 

بقيمة 50.000 درهم.

 500  : القدري  نحرين  الحيدة 

بقيمة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بلعيد  ايت  سعدية  الحيدة 

عنوانه ا( حي القدس طريق 0ت الرقم 

ت برنو�ضي دار البيضاء 57900 زاكورة 

املغرب.

الحيدة نحرين القدري عنوانه ا( 

 57900 أڭدززاكورة  املحتشفا  حي 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة نحرين القدري عنوانه ا( 

 57900 أڭدززاكورة  املحتشفا  حي 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

فافاير  8ت  بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3555.

806I

MGT CONSULTING

LE BIO
مجموعة ذات النفع االقتصادي

محويل املقر االجتماعي للشركة

MGT CONSULTING
 JNANE ERRAHMA GRP 5
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

LE BIO مجموعة ذات النفع 
االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
الزرقطوني الطابق التاني شقة رقم 

6 - 20200 البيضاء املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت59588.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 شتناف ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
التاني  الطابق  الزرقطوني  شارع   56«
البيضاء   20200  -  6 رقم  شقة 
 A2 مجموعة  »األزهار  إلى  املغرب« 
 20200  - األلفة   22 رقم  مكازة 

البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ت0  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 758956.

807I

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE

SARL

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL

إعالن متعدد القرارات

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL

محاميد 8 رقم 33 مراكش ، 
50000، مراكش املغرب

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: محاميد 
8 رقم 33 مراكش - 50000 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78983
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 شتناف ت202
مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
ايت  فاضمة  الحيدة  وفاة  -إعالن 
الحيان الصادر يوم09 اكتوار 2020 
أكتوار  7ت  يوم  عدلي  عقد  بموجب 

2020 ومفويض أسهمها لورثتها
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
فاضمة  املرحومة   حصص  -مقحيم 
الشركة  مال  رأس  من  الحيان  ايت 

بين ورمثها
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
حصص  بتوزيع  الورثة  جميع  -قبول 
الراحلة  لحيدة  سابقا  اململوكة 

فاضمة ايت الحيان في الشركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
محاهمات  التاليون  الشركاء  يقدم   -
-الحيد  كاألتي:  وهي  للشركة  عينية 
الححن البداوي 66600.00 درهم./-

الحيد موالي علي داداني 33300.00 
درهم./-الحيدة زهرة الحياة سكرات 
مروى  درهم./-االنحة   25000.00
درهم./-االنحة   23500.00 اباعلي 
درهم./-  23500.00 اباعلي  هاجر 

7700.00ت  صبوري  صفاء  الحيدة 
علي  ابا  هشام  درهم./-الحيد 
00.00ت2 درهم./-الحيد عبد العزيز 
درهم./-الحيدة  00.00ت2  اباعلي 
درهم./- 00.00تت  اباعلي  عزيزة 

00.00تت  اباعلي  نبيلة  الحيدة 
اباعلي  فاطمة  درهم./-الحيدة 
زايدة  درهم./-الحيدة  00.00تت 
درهم./-الحيدة  00.00تت  اباعلي 
00.00تت درهم./-الحيد  ليلى اباعلي 
االدري�ضي  الحباعي  الرحيم  عبد 
فاطمة  درهم./-الحيدة   500.00
درهم./-  200.00 االدري�ضي  الحباعي 
االدري�ضي  الحباعي  سكينة  الحيدة 
املحاهمات  مجموع  درهم.   200.00

العينية هو 200000.00 درهم     .
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   بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الف  مائتي  في  املال  راس  محديد  -مم 
درهم 200000.00 مقحمة الى 2000 
للحصة  درهم  00ت  بقيمة  حصة 
الواحدة موزعة و مقحمة على النحو 
 666 البداوي  الححن  -الحيد  التالي: 
داداني  علي  موالي  حصة./-الحيد 
الحياة  زهرة  حصة./-الحيدة   333
مروى  حصة./-االنحة   250 سكرات 
هاجر  حصة./-االنحة   235 اباعلي 
صفاء  حصة./-الحيدة   235 اباعلي 
هشام  حصة./-الحيد  77ت  صبوري 
عبد  حصة./-الحيد  ت2  علي  ابا 
حصة./-الحيدة  ت2  اباعلي  العزيز 
حصة./-الحيدة  تت  اباعلي  عزيزة 
حصة./-الحيدة  تت  اباعلي  نبيلة 
حصة./-الحيدة  تت  اباعلي  فاطمة 
حصة./-الحيدة  تت  اباعلي  زايدة 
حصة./-الحيد  تت  اباعلي  ليلى 
االدري�ضي  الحباعي  الرحيم  عبد 
فاطمة  حصص./-الحيدة   05
حصص./-  02 االدري�ضي  الحباعي 
االدري�ضي  الحباعي  سكينة  الحيدة 
هو  الحصص  مجموع  حصص.   02

2000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 93ت29ت.
808I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD  MALIKA
فسخ عقد تحييف حر ألصل مجاري 

 األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تحييف حر ألصل مجاري

RIAD  MALIKA
بمقت�ضى  الجمع العام االستثنائي 
الكائن   RAID MALIKA لشركة 
مقرها االجتماعي ب :    عرصة اوزال 
رقم 29 باب دكالة   - 50000  مراكش  
املغرب املؤرخ في 6ت نوناف ت202 مقرر 

مايلي:
التحييف الحر لألصل   فسخ عقد 
التجاري الكائن ب : الحوز دائرة اسني 
ويركان دوار ارغيفة - 50000 مراكش 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 

مالكة  بصفتها   :  RAID MALIKA
 DOMAINE لألصل التجاري و شركة
محيفة  بصفتها   LA MONTAGNE

حرة.

809I

CCONSEILS

رحال لإلسكان
شركة ذات املحؤولية املحدودة
مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين

CCONSEILS
مقاطع شارع منصور الدهبي وشارع 
جمال الدين األفغاني مكتب رقم ت 
 kenitra ،و2- القنيطرة. ، 5000ت

maroc
رحال لإلسكان »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  شارع 

اشبيلية رقم 50 القنيطرة 5500ت 
القنيطرة القنيطرة.

»مجديد مدة مزاولة مهام املحيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت5305.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 أبريل ت202
مهام  مزاولة  مدة  مجديد  مقرر 

املحيفين ملدة: غيف محددة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 أبريل 

ت202 محت رقم 5تت5.

0Iت8

dayet el hassan gie

DAYET EL HASSAN GIE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

مأسيس شركة

dayet el hassan gie
دوار آيت قحو كعبات سيدي عبد 
الرزاق - دائرة ميفلت ، 5500ت، 

ميفلت املغرب
DAYET EL HASSAN GIE مجموعة 

ذات النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار آيت 
قحو كعبات سيدي عبد الرزاق - 

دائرة ميفلت - 5500ت ميفلت املغرب

مأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

065ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

النفع  ذات  ملجموعة  األسا�ضي 

االقتصادي باملميزات التالية:

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 DAYET : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.EL HASSAN GIE

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الغابوي.

عنوان املقر االجتماعي : دوار آيت 

 - الرزاق  عبد  سيدي  كعبات  قحو 

دائرة ميفلت - 5500ت ميفلت املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

درهم،  ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  بن  تعاونية  الشركة 

عنوانه ا( ايت قحو حواشات سيدي 

عبد الرزاق  5500ت ميفلت املغرب.

الغابة  رياض  تعاونية  الشركة 

عنوانه ا( ايت قحو حواشات سيدي 

عبد الرزاق  5500ت ميفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  أبوغنيم  حميد  الحيد 

عبد  سيدي  حواشات  قحو  ايت 

الرزاق  5500ت ميفلت املغرب

عنوانه ا(  بوححن  أحمد  الحيد 

ايت قحو كعبات سيدي عبد الرزاق  

5500ت ميفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   03 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

ت202 محت رقم 259.

Iتت8

FIDUCIAIRE LAMIN

GHITA MAKE UP
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 9ت BUREAU N5 ETAGE 5

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

GHITA MAKE UP شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 B 29 : وعنوان مقرها اإلجتماعي
محل رقم 2 مجزئة رياض الزيتون 

طريق عين الشقف - 30000 فاس  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63069

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  غشت  ت3  في  املؤرخ 

ذات  GHITA MAKE UP شركة  حل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 29 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الزيتون  رياض  مجزئة   2 رقم  B محل 

فاس    30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

و  سيف  سعاد    الحيد ة( 

عنوانه ا( مجزئة لحلوالطابق ت بلوك 

الشقف  عين  كنزةطريق  اقامة   5

كمصفي  ة(  املغرب  فاس    30000

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 B  29 وفي  ت202  غشت  ت3  بتاريخ 
الزيتون  رياض  مجزئة   2 رقم  محل 

فاس    30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت69/02ت5.

2Iت8
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FIDUCIAIRE LAMIN

GLOBALE INTERGROUPE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 9ت BUREAU N5 ETAGE 5

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

 GLOBALE INTERGROUPE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

9ت الطابق 5 رقم 5 شارع محمد 

الزرقطوني - 30000  فاس  املغرب  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56729

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف  5ت  في  املؤرخ 

GLOBALE INTERGROUPE شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع   5 رقم   5 الطابق  9ت  عمارة 

فاس     30000  - الزرقطوني  محمد 

املغرب  املغرب نتيجة لقرار الشريك.

و عين:

و  الدعنوني  ليلى    الحيد ة( 

نرجس  الكرز  9 شارع  رقم  عنوانه ا( 

B 30000 فاس  املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

عمارة  وفي  ت202  نوناف  5ت  بتاريخ 

محمد  شارع   5 رقم   5 الطابق  9ت 

الزرقطوني - 30000 فاس  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت67/02ت5.

3Iت8

MELIUS CONSULTING

YESSOU STRATEGY
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

MELIUS CONSULTING
رقم 59 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20ت20، الدار البيضاء 
املغرب

YESSOU STRATEGY  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 20ت 

،شارع الحزام الكبيف، إقامة ليليا ، 
الطابق الثالث ، رقم 25 ، - 20590 

الدار البيضاء املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.390503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلنتاج الحمعي البصري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم تت0ت80.

5Iت8

MELIUS CONSULTING

 YESSOU STRATEGY &
COMMUNICATION

شركة ذات محؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة 

MELIUS CONSULTING
رقم 59 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20ت20، الدار البيضاء 
املغرب

 YESSOU STRATEGY &
COMMUNICATION شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 20ت 
،شارع الحزام الكبيف، إقامة ليليا ، 

الطابق الثالث ، رقم 25 ، - 20590  
الدار البيضاء املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.390503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلنتاج الحمعي البصري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم تت0ت80.

5Iت8

MOUMNI CONSULTING

EL KASMI GARDEN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
EL KASMI GARDEN شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بوزغالل طريق سد اسميفقرب 
مدرسة أنوال املضيق - 93200 

املضيق املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25537

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  مقرر  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 
 EL املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    KASMI GARDEN
مقرها  وعنوان  درهم   70.000
سد  طريق  بوزغالل  حي  اإلجتماعي 
املضيق  أنوال  مدرسة  اسميفقرب 
 : ل  نتيجة  املغرب  املضيق   93200  -

قرار الشركاء.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اسميفقرب  سد  طريق  بوزغالل 

 93200  - املضيق  أنوال  مدرسة 

املضيق املغرب. 

و عين:

القاسمي  الحالم   عبد  الحيد ة( 

سد  طريق  بوزغالل  حي  عنوانه ا(  و 

املضيق   93200 املضيق  اسميف 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  االقتضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

مبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

 العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

اسميفقرب  سد  طريق  بوزغالل  حي 

مدرسة أنوال املضيق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 6928.

6Iت8

CHOUDERIE ACHAMAL SARL

RIFINO CASH
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

RIFINO CASH SARL

 27HAY AL AWAMA ت TRANCHE

 ،A REZ DE CHAUSSE ، 90080

طنجة املغرب

RIFINO CASH شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

 27HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AL AWAMA ت TRANCHE A REZ

DE CHAUSSE - 90080 طنجة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

953ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIFINO CASH
محويل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
 27HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AL AWAMA ت TRANCHE A REZ
طنجة   DE CHAUSSE - 90080

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 500   : البوعزاوي  ادريس  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
: مدين  الزهراء  فاطمة   الحيدة 
500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوعزاوي  ادريس  الحيد 
كتامة  اساكن  ازيال  دوار  عنوانه ا( 

32323 الححيمة املغرب.
مدين  الزهراء  فاطمة  الحيدة 
 37 رقم   7 3زنقة  امل  عنوانه ا( 

الافنو�ضي 20600 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
البوعزاوي  ادريس  الحيد 
كتامة  اساكن  ازيال  دوار  عنوانه ا( 

32323 الححيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 258065.
7Iت8

FLASH ECONOMIE

PULCHRA
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PULCHRA شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ت زنقة 
بارناف معاريف  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PULCHRA
مؤسحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجميل ومصفيف شعر.
2ت زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   20000  - معاريف   بارناف 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد ندى ياماني  :  000.ت حصة 

بقيمة 000.ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد ندى ياماني  عنوانه ا( 526 
طابق  االشراف  اقامة  كلميمة  زنقة 
البيضاء  الدار   20000 6ت  شقة   6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد ندى ياماني  عنوانه ا( 526 
طابق  االشراف  اقامة  كلميمة  زنقة 
البيضاء  الدار   20000 6ت  شقة   6

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800655.

8Iت8

FLASH ECONOMIE

AUDITIA MAROC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AUDITIA MAROC SARLAU

شركة ذات املحؤولية املحدودة  

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  100000,00 درهم 

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالدار البيضاء بتاريخ ت0/202ت/25 

املحؤولية  ذات  شركة  مأسيس  مم 

ذات  الوحيد  بالشريك  املحدودة 

املميزات التالية:  

 AUDITIA شركة  التحمية:    -

   -MAROC

- املوضوع: محاسب  بيف 

- املقر االجتماعي:0ت شارع الحرية 
الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء.

درهم  ألف  مائة  املال:  رأس   -

إلى  مقحمة     )DH  000,00 (00ت 

000ت( حصة  الف حصة اجتماعية 

اجتماعية( بقيمة مائة درهم للحصة. 

   (DH 100,00)

ووزعت على الشكل التالي:  

الجنحية  من  لحلو  بدر  الحيد   -

985ت  مارس  5ت  مواليد  املغراية، 

للبطاقة  والحامل  البيضاء  الدار  في 

الف   BL53337--- رقم  الوطنية 

حصة  000ت  اجتماعية(  حصة 

اجتماعية.  

فامس  من  االجتماعية:  الحنة   -

يناير إلى الحادي والثالثون من دجناف.

من  سنة  وتحعون  تحعة  املدة:   -

في  اال  الفعلي  الشركة  مأسيس  يوم 

حالة التصفية املحبقة او التمديد. 

الشركة  تحيف  واالدارة:  التحييف   -

الحامل  لحلو  بدر  الحيد  طرف  من 

للبطاقة الوطنية رقم   BL53337وله 

جميع الصالحيات لتمثيل الشركة.

 AUDITIA شركة  تسجيل  مم 

للدار  التجاري  السجل  في   MAROC

البيضاء محت رقم 797ت52.

9Iت8

FIDORO MULTI-SERVICES

TIFRATINE TRANS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

TIFRATINE TRANS شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

النهضة، رقم 858، الدا لة. - 

73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9775ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIFRATINE TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع لفائدة الغيف 

ولفائدة الشركة..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الدا لة.   ،858 رقم  النهضة، 

73000 الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد اللطيف الدرعي :  500 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

الحيد علي الحوات :  500 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدرعي  اللطيف  عبد  الحيد 

كلميم  000ت8  كلميم  عنوانه ا( 

املغرب.
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عنوانه ا(  الحوات  علي  الحيد 
كلميم 000ت8 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

الدرعي عنوانه ا(  الحيد عبد هللا 
كلميم 000ت8 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 822ت.

820I

omri compta sarl au

WHITE FRETE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°5 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
WHITE FRETE  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 Local وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N° 13, Centre NREA RDC ,183

 Avenue Héritier- Tanger - 90050
طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
829ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 WHITE : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.FRETE
شكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رئي�ضي:
- النقل املحلي والدولي للبضائع ؛

- استيفاد ومصدير مختلف.

- شراء بيع البضائع.
- التجارة.

ومصدير  واستيفاد  وايع  شراء   -
ومصنيع ومجهيز ومجميع ومجميع

واألدوات  واملواد  املعدات  جميع 
بمعدات  املتعلقة  الخام  واملواد 

النقل،
أو  االستحواذ  أو  اإلنشاء   -
االستغالل املباشر أو غيف املباشر أو 

التأجيف أو اإلدارة أو اإليجار
والفروع  الححنة  النوايا  جميع 
بأي  استخدامها  يمكن  التي  واملباني 

شكل من األشكال ألحد األشياء
مذكور أعاله؛

براءات  جميع  وحيازة  أ ذ   -
والعمليات  والتفا يص  اال تفاع 

والعالمات التجارية نيابة عنها
أو  الشركة  غرض  في  الد ول 
تشغيلها أو التصرف فيها أو محاهمتها 

وكذلك التصرف في الجميع
مرا يص التشغيل.

أو  العمليات  جميع  أعم:  وبشكل 
األنشطة مرمبطة بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بالكائن املذكور أعاله ،
أو من املحتمل أن مححنه و اصة 
والعمليات  واملشاركة  التمثيل 

التجارية ،
والعقارية  واملنقولة  الصناعية 
واملالية التي من شأنها تحهيل أو تعزيز 

أو مطوير نشاط الشركة.
 Local  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 N° 13, Centre NREA RDC ,183
 Avenue Héritier- Tanger - 90050

طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : شرف  اديب  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  شرف  اديب  الحيد 
الوهاب   عبد  ابن  محمد  7رقم  

90050 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  شرف  اديب  الحيد 
الوهاب   عبد  ابن  محمد  7رقم  

90050 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم تت00ت.
Iت82

MH CONSEIL

FAUCON IMMO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

FAUCON IMMO شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

فياد �ضي اقامة رانيا املد ل 
ف الطابق االول الشقة رقم 2 

عين حرودة املحمدية  - 28630 
املحمدية املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ت282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  ماي  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAUCON IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ف  املد ل  رانيا  اقامة  فياد �ضي 

عين   2 رقم  الشقة  االول  الطابق 

حرودة املحمدية  - 28630 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : رواج  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  رواج  محمد  الحيد 

شقة02  ست  عمارة  البحتان  اقامة 
3005ت  بنحليمان  طابق03  رقم07 

بنحليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  رواج  محمد  الحيد 

شقة02  ست  عمارة  البحتان  اقامة 
3005ت  بنحليمان  طابق03  رقم07 

بنحليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

ت3 ماي  االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 

ت202 محت رقم 267ت.

822I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE CIVILE OCULARIS
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE CIVILE OCULARIS

»شركة ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الزالقة، ساحة مولي عبد العزيز 

إقامة النصر شقة رقم 9  - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 0.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  مارس   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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الحصص:  مفويت  -ت  رقم  قرار 
00ت  مفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
العالي  عبد  الدكتور  يمتلكها  حصة 

الطاهري للدكتور رضوان الحليمي
و  املحيف  استقالة   2- رقم  قرار 
على  ينص  الذي  محيف جديد:  تعيين 
عمر  الدكتور  املحيف  استقالة  مايلي: 
الدراز و تعيين محيف جديد الدكتور 

محمد بنحالم كحوس
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأسمال : مفويت الحصص
على  ينص  الذي  2ت:  رقم  بند 

مايلي: تعيين محيف جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
ماي  9ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 8ت05/20.

823I

COMEVENT SAFRAN

COMEVENT SAFRAN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

COMEVENT SAFRAN
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
COMEVENT SAFRAN شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حفيظ ابن عبد البار رقم 27ت 
قيحارية اندلس انزران الطابق 
االر�ضي رقم 9  - 90000 طنجة 

املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت9583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
افراس  الحيد  ة( محمد   مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( عبد 
شتناف   09 بتاريخ  الصمد   راوش 

ت202.

افراس  الحيد  ة( محمد   مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( امين 

لفحاحي بتاريخ 09 شتناف ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
شتناف   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 7976.
825I

COMEVENT SAFRAN

COMEVENT SAFRAN
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

COMEVENT SAFRAN
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
COMEVENT SAFRAN  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حفيظ ابن عبد البار رقم 27ت 
قيحارية اندلس انزران الطابق 
االر�ضي رقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت9583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  مم  ت202  26 غشت  في  املؤرخ 
الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

 راوش عبد الصمد  كمحيف آ ر
مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
شتناف   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 7926.
825I

مينارة فينانس جروب

بالي كاكتيس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
بالي كاكتيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت9756.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مصدير و استيفاد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29562ت.

826I

مينارة فينانس جروب

بالي كاكتيس
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

بالي كاكتيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت9756.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  شتناف   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دافيد جوزيف  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  ت  برونو 

شركة   الحيد  ة(  لفائدة   حصة   99

شتناف   28 بتاريخ  ايمو«  او  »اس 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29562ت.

827I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE ITELKA SARL A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE ITELKA SARL A.U

املحدودة  املحؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد«

االجتماعي:  مقرها  وعنوان 

العرفان مجموعة 2ت عمارة 3 رقم 3 

.TANGER MAROC 90000 -

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

73ت25.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -ت: الذي ينص على مايلي: 

هبة 250 حصة التي ممتلكها الحيدة 

الخلفي ابتحام لفائدة الخلفي أحمد

قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغة النظام األسا�ضي 

للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

 :3-DENOMINATION رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: محويل الشركة 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة  من 

املحؤولية  ذات  شركة  شركة  إلى 

املحدودة بشريك واحد

الحصص:  مفويت   7- رقم  بند 

 250 هبة  مايلي:  على  ينص  الذي 

ابتحام  ممتلكها  كانت  التي  حصة 

الوحيد  الشريك  لفائدة  الخلفي  

بذلك  فأصبس  الخلفي  أحمد  الحيد 

يمتلك 000ت حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 256738.

828I
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 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

HAMID STAF TRANS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
HAMID STAF TRANS  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

امالل منجداد الرشيدية  - 52600 
منجداد  املغرب 

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5339ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   28
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMID STAF TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االت  كراء   - الغيف  لححاب  البضائع 

ومعدات.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52600  - الرشيدية   منجداد  امالل 

منجداد  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد مالك احمد  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
 500   : احماد  اعليشان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  احمد   مالك  الحيد 
منجداد  العليا  فركلة  امالل  قصر 

الرشيدية 52600 منجداد املغرب.

الحيد اعليشان احماد عنوانه ا( 

ميدلت   الريش  ابت  وجمان  قصر 

52500 الريش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  احمد  مالك  الحيد 

منجداد  العليا  فركلة  امالل  قصر 

الرشيدية 52600 منجداد  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

3ت  بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 562.

829I

S.H EXPERTISE

AMROAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,0ت

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 AMROAD IMPORT EXPORT

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

عبد املومن مركز مقاطع شارع عبد 

املومن وشارع أنوال،طابق 2،مكتب 

رقم 202 - 20052 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.556837

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  شتناف   29 في  املؤرخ 

 AMROAD IMPORT EXPORT

شركة ذات املحؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

املومن  عبد  إقامة  اإلجتماعي  مقرها 

مركز مقاطع شارع عبد املومن وشارع 

 -  202 رقم  2،مكتب  أنوال،طابق 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20052

لصعواة اإلستثمار.

و عين:
و  بونوار  ياسر     الحيد ة( 
أمنية  مجزئة   55 62 شارع  عنوانه ا( 
املغرب  أسفي   56000 الجريفات  

كمصفي  ة( للشركة.
و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة  وفي  ت202  شتناف   29 بتاريخ 
عبد  شارع  مقاطع  مركز  املومن  عبد 
2،مكتب  أنوال،طابق  وشارع  املومن 
الدارالبيضاء   20052  -  202 رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800508.
830I

SIGMA COMPTA

مقهى فواصل
عقد تحييف حر ألصل مجاري  األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تحييف حر ألصل مجاري

مقهى فواصل
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الحيد ة(   أعطى   2020 شتناف   22
الحامل  ة(  الححناوي  سعيدة 
 K28397ت رقم    الوطنية  للبطاقة 
 75866 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بطنجة  التجارية  باملحكمة 
التحييف الحر لألصل التجاري الكائن 
الدين  جمال  وزنقة  بتهوفن  زنقة  ب 
املغرب  طنجة   90000  - األفغاني 
للحيد ة( املحاوي و رفيس جواد و عز 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  ة(  الدين 
R259823   ملدة  85069تR و  رقم   
 2020 أكتوار  ت0  من  مبتدئ  2 سنة 
مقابل   2022 أكتوار  ت0  في  منتهي  و 

مبلغ شهري 20.000  درهم.
Iت83

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيست ويست أوبكو إيموبليي
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثيف إقامة دوس مارس رقم 55 ، 

90000، طنجة املغرب

إ حت ويحت أواكو إيمواليي شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند 

إيزيدوم بزنس سانتف ، 8 ، زنقة 

كندي، إقامة سانطا كالرا 2، 

الطابق 7، مكتب رقم 7ت - 90000 

طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

753ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  8ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: إ حت  اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

ويحت أواكو إيمواليي.

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عند   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،  8  ، سانتف  بزنس  إيزيدوم 

كندي، إقامة سانطا كالرا 2، الطابق 

طنجة   90000  - 7ت  رقم  مكتب   ،7

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

حصة  ت    : الوزاني  مريم  الحيدة 

بقيمة 000.ت درهم للحصة.

هولدينغ  ويحت  إ حت  الشركة 

000.ت  بقيمة  حصة   99   : كومباني 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  الوزاني  مريم  الحيدة 
الشيخ  محمد  زنقة  النزاهة،  حي 

ميارة، رقم 8 90000 طنجة املغرب.
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هولدينغ  ويحت  إ حت  الشركة 
شارع   ،202 عنوانه ا(  كومباني 
الدار   20052   ،5 رقم  املومن،  عبد 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الوزاني  مريم  الحيدة 
حي النزاهة، زنقة محمد الشيخ ميارة، 

رقم 8 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257869.

832I

SIGMA COMPTA

ELMORABIT TECHNIQUE
شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SIGMA COMPTA
الدريحة ت شارع املنصور ابن أبي 
عامر رقم 95 الطابق 2 رقم ت ، 

90000، طنجة املغرب
 ELMORABIT TECHNIQUE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدريحية 
شارع املنصور بن أبي عامر رقم 95 
الطابق الثاني رقم ت - 90000 طنجة 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5ت97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  9ت20  مارس  3ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELMORABIT TECHNIQUE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهرااء.

عنوان املقر االجتماعي : الدريحية 
 95 رقم  عامر  أبي  بن  املنصور  شارع 
الطابق الثاني رقم ت - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
00ت    : املرابط  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  املرابط  محمد  الحيد 
القطعة  العوامة  الزموري  مجزئة 

395 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  املرابط  محمد  الحيد 
القطعة  العوامة  الزموري  مجزئة 

395 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أبريل   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9ت20 محت رقم 62ت223.

833I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز  بيف قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

سيتي كال سونتر
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
 بيف قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخازة روزالي بجانب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب
سيتي كال سونتف شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
ت3 مجزئة دالية 5 املحيفة فاس - 

30000 فاس املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت6905.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار  تت  في  املؤرخ 

املصادقة على :

مفويت الحيد  ة(  مححن كرامي 

من  اجتماعية  حصة   900 صنهاجي 

الحيد  ة(  لفائدة   900 حصة  أصل 

 ديجة  ابن زروالي بتاريخ تت أكتوار 

ت202.

كرامي  ناصر  الحيد  ة(   مفويت 

من  اجتماعية  حصة  00ت  صنهاجي 

الحيد  ة(  لفائدة   00ت حصة  أصل 

 ديجة  ابن زروالي بتاريخ تت أكتوار 

ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5026.

835I

CHETTIOUI AHMED

SARZAK TRANS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املحيفة الخضراء,م/ا,شارع 
ت0,رقم 35 ، 50ت92، القصر الكبيف 

املغرب

SARZAK TRANS  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
االندلس م/د زنقة 08 رقم 8ت مكرر 

- 50ت92 القصر الكبيف املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت6ت3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARZAK TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لححاب الغيف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االندلس م/د زنقة 08 رقم 8ت مكرر - 

50ت92 القصر الكبيف املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد زكرياء الصرصري :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصرصري  زكرياء  الحيد 

 08 زنقة  االندلس م/د  عنوانه ا( حي 
رقم 8ت 50ت92 القصر الكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الصرصري  زكرياء  الحيد 

 08 زنقة  االندلس م/د  عنوانه ا( حي 
رقم 8ت 50ت92 القصر الكبيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالقصر الكبيف  بتاريخ ت0 

نوناف ت202 محت رقم 6ت7.

835I

مولدافيت

SABIL
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مولدافيت

 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC

 SABIL

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  ت منطقة 

الزالقية عمارة هيلفيثي  ت منطقة 

الزالقية عمارة هيلفيثي 20000 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.265395

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000 درهم« أي من »00.000ت 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املحتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800355.

836I

 CHARI DE GESTION D’ENTRETIEN ET DE

TRAVAUX DIVERS SARL AU

 CHARI DE GESTION

 D›ENTRETIEN ET DE

TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 CHARI DE GESTION

 D›ENTRETIEN ET DE TRAVAUX

DIVERS SARL AU

 HAY MOSTAKBAL RUE DOUHA

N°75 3 وجدة، 60000، وجدة 

املغرب

 CHARI DE GESTION

 D›ENTRETIEN ET DE TRAVAUX

DIVERS SARL AU شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املحتقبل زنقة ضحى 3 رقم 75 - 

60000 وجدة  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

9ت237.

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 08 يوليوز ت202 مم 

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
»50.000 درهم« أي من »950.000 
درهم« إلى »000.000.ت درهم« عن 
طريق :  مقديم حصص نقدية أو 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3905.
837I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ALPHA GREEN SERVICE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

ALPHA GREEN SERVICE شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

52 حي رقم 5 بالد العراقي سهريج 
كناوة فاس - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ALPHA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.GREEN SERVICE
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلف االشغال العمومية.
التنظيف االملحالت و العمارات

ماجر..

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
سهريج  العراقي  بالد   5 رقم  حي   52

كناوة فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : مراد  االشهب  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد االشهب مراد عنوانه ا( 35 
العرو�ضي  الطاهري عين  بالد  ت  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد االشهب مراد عنوانه ا( 35 
العرو�ضي  الطاهري عين  بالد  ت  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم -.
838I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

TRANSPORT BAHADI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
TRANSPORT BAHADI   شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 539 
مجزئة واد الدهب الرشيدية  - 

52000 الرشيدية  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت2008/505  .

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   06 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ      TRANSPORT BAHADI

وعنوان  درهم   200.000 رأسمالها 

مجزئة   539 اإلجتماعي  مقرها 

 52000  - الرشيدية   الدهب  واد 

انعدام   : نتيجة ل  الرشيدية  املغرب 

الشغل -  مرض الشريك واملحيف.

 539 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الرشيدية   الدهب  واد  مجزئة 

52000 الرشيدية  املغرب. 

و عين:

و  باهدي   مولود    الحيد ة( 

الدهب  واد  مجزئة   539 عنوانه ا( 

52000 الرشيدية املغرب  الرشيدية  

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

 539  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مجزئة واد الدهب الرشيدية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 08 نوناف 

ت202 محت رقم 503.

839I

 Groupe Management de)                        

Compétence S.A.R.L (A-U

TANGER-MODE S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

 Groupe Management de)

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

TANGER-MODE S.A.R.L »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية جزناية، الطابق االول، 

مجزئة رقم 39 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

79ت2تت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

امخاذ  مم  ت202  شتناف  5ت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي  ت:  رقم  قرار 

مايلي: مفويت 595 حصة  اجتماعية 

االحمدي،  محمد  الحيد  طرف  من 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

فاطمة  الحيدة  لصالح   ،K270325

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  أحمدي،  
 L85رقم.95ت

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الحيــــد  الشريك   قبول  روج  مايلي: 

بعد  الشركــة  من  االحمدي،  محمد 

مفويته لحصصه االجتماعيـــة لصالح 

الحيـــدة فاطمة أحمدي.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

أحمــدي،  فاطمة  الحيدة  قبول 

كشريكة جديــدة بالشركـــة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

معامالتها  جميـع  في  الشركــة  ملتزم 

الجعدوني   أشرف  الحيـد  بتوقيع 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

LB88358، أو موقيع الحيدة فاطمة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  أحمدي،  
.L85رقم 95ت

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعديل  القانون األسا�ضي للشركة.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة:  رأسمال  مبلغ  مايلي: 

1.000.000,00 درهم، مقحم كالتالي: 

الحيد أشرف الجعدوني : 505 حصة 

الحيدة  للحصة.  درهم  000ت  بقيمة 

بقيمة  حصة   595  : أحمدي  فاطمة 

000ت درهم للحصة.

على  ينص  الذي  6ت:  رقم  بند 

جميـع  في  الشركــة  ملتزم  مايلي: 

أشرف  الحيـد  بتوقيع  معامالتها 

الجعدوني  الحامل للبطاقة الوطنية 
الحيدة  موقيع  أو   ،LB88358 رقم 

للبطاقة  الحاملة  أحمدي،   فاطمة 

.L85الوطنية رقم 95ت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار  ت0  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 8606.

850I

مينارة فينانس جروب

�ضي إس أ إيمو
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
محويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
�ضي إس أ إيمو شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب.
محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

09259ت.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  محويل   ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 7 رقم  »52 شارع موالي رشيد شقة 
الطابق الرابع جليز - 50000 مراكش 
املغرب« إلى »شارع محمد 6« مراكش 
جولف سيتي« ا7 مد ل اكات عمارة 
االر�ضي  الطابق   255 رقم  شقة   22

جليز - 50000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  9ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29976ت.

Iت85

fiduciaire de l’avenir

VISUAL IMPACT
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire de l›avenir
االنورت2 زنقة االزنبق حي الراحة 
الدار البيضاء ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب
VISUAL IMPACT »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 50 زنقة 
االرجوان حي الراحة الدار البيضاء - 

CASABLANCA 20250 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
تت8ت0ت.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  ت0:  رقم  قرار 

مايلي: ممديد النشاط التجاري
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :05 رقم  بند 
مايلي: ممديد النشاط التجاري الى ٩٩ 

عاما منذ ماريخ ماسيس الشركة
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
االجتماعي  الراسمال  مقليص  مايلي: 
من  اجتماعية  بقيمة ٥٠٠٠٠ حصة 
نبيل  الحيد  ١٠٠٠٠٠بحوزة  اصل 

ميكو
على  ينص  الذي   :08 رقم  بند 
مايلي: الرفع من الراسمال االجتماعي 
 5000 اي  درهم   500000 بقيمة 
لفائدة  جديدة  اجتماعية  حصة 
الحيد نبيل ميكو وذلك بتحويل دين 
الححاب الجاري للحيد نبيل ميكو الى 

راسمال اجتماعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800093.

852I

STE CONSEIL MAROC

PARA-PHARMACIE ZIANA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 PARA-PHARMACIE ZIANA

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام 
كلثوم الرغون مجزئة الرزيني رقم 37  

مطوان 93000 مطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

3863ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  ماي  0ت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

PARA-PHARMACIE ZIANA  مبلغ 
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

كلثوم  ام  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

  37 رقم  الرزيني  مجزئة  الرغون 

مطوان 93000 مطوان املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب شارع ام 

  37 كلثوم الرغون مجزئة الرزيني رقم 

مطوان 93000 مطوان املغرب. 

و عين:

و  ميمور  نحرين    الحيد ة( 

مطوان   93000 مطوان  عنوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

يونيو   02 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 338ت.

853I

MECOMPTES

SOMACHROM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MECOMPTES

 5EME ÉTAGE PLACE ت

 ZELLAQUA IMMEUBLE

HELVETIA الدار البيضاء، 20250، 

الدار البيضاء املغرب

SOMACHROM شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي :   طريق 

الجديدة كلم 0ت ليحاسفة 3 إقامة 

صوفيا  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.257379

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  غشت   20 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SOMACHROM حل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

 500.000,00 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي    مقرها  وعنوان  درهم 

 3 ليحاسفة  0ت  كلم  الجديدة  طريق 

إقامة صوفيا  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة إلفالس الشركة.

و عين:

الحرغيني  مصطفى   الحيد ة( 

ادريس  موالي  مجزئة  عنوانه ا(  و 

الزنقة 2 الرقم 62 كاليفورنيا 20000 

كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

طريق  وفي   ت202  غشت   20 بتاريخ 

إقامة   3 ليحاسفة  0ت  كلم  الجديدة 

الدارالبيضاء   20000  - صوفيا 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799525.

855I

societe menara marrakech conseil plus

صيدلية االمل كش
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 5ت

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

صيدلية االمل كش شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

سيدي بولعبادة مراكش املدينة - 

50000 مراكش املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

20235ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  يوليوز   26

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صيدلية االمل كش.

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 32 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - املدينة  مراكش  بولعبادة  سيدي 

50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

929.700.ت درهم، مقحم كالتالي:

عبد  موالي  العدلوني  الحيد 

اللطيف :  9.297ت حصة بقيمة 00ت 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  موالي  العدلوني  الحيد 

رقم  قرطبة  زنقة  عنوانه ا(  اللطيف 

29 مجاط 2 النخيل الشمالي  50000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عبد  موالي  العدلوني  الحيد 

رقم  قرطبة  زنقة  عنوانه ا(  اللطيف 

29 مجاط 2 النخيل الشمالي  50000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29389ت.

855I

 Loutfi faissal  travaux comptables et travaux

divers

افو ديفير شريكة لحفاص تر
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Loutfi faissal  travaux
comptables et travaux divers

 El hay el jadid  ne 46  goulmima
 Tashilat el hay el jadid

goulmima، 0، Goulmima Maroc
شريكة لحفاص مرافو ديفيف  شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
72 شاريع العلوين الحي املحمدي 
بودنيب بودنيبب 50ت52 بودنيب 

املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5929ت

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
اإلقتضاء بمختصر تحميتها : شريكة 

لحفاص مرافو ديفيف.
النبامات    : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشجار بالتفصيل
هندسة  والتصدير  االستيفاد 

مدنية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحمدي  الحي  العلوين  شاريع   72
بودنيب  50ت52  بودنيبب  بودنيب 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
00.000.000ت درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  لحفاص   مراد  الحيد 
الحي  العلوين  شاريع   72 72رقم  رقم 
العلوين  شاريع  بودنيب  املحمدي 
50ت52  بودنيب  املحمدي  الحي 

بودنيب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  لحفاص  مراد  الحيد 
رقم 72 شاريع العلوين الحي املحمدي 

بودنيب 50ت52 بودنيب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 30 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

شتناف ت202 محت رقم 52ت.

856I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L)

(A-U

3G BATIMENTS S.A.R.L
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 Groupe Management de)
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

3G BATIMENTS S.A.R.L شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت، زنقة 
مغوغة، الحي الصناعي، طنجة 

البالية، عمارة أوف شور 8 - 90000 
طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
783ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 3G  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENTS S.A.R.L
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غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
العقاري.

املباني  جميع  وايع  إنشاء   -
الصناعي،  التجاري،  لالستخدام 

الحكني،  واملنهي..
0ت،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعي، طنجة  الحي  زنقة مغوغة، 
البالية، عمارة أوف شور 8 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقحم كالتالي:

 5.000   : الشافوني  الحيد محمد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 5.000   : أكدي  مصطفى  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد الشافوني عنوانه ا( 
طنجة البالية، مجزئة البحر املتوسط 
6ت  رقم  كوكي،  سيدي  شاطئ   ،797

90000 طنجة املغرب.
عنوانه ا(  أكدي  مصطفى  الحيد 
شارع مراكش، زنقة اكدال، ط 2، ش 

3 93000 مطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد محمد الشافوني عنوانه ا( 
طنجة البالية، مجزئة البحر املتوسط 
6ت  رقم  كوكي،  سيدي  شاطئ   ،797

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9988.
857I

COSLOUJAINE

 STE COSLOUJAINE SARL
AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

COSLOUJAINE
 HAY EL QODS N146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE COSLOUJAINE SARL AU

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

احيا دوار البور قلعة مكونة منغيف - 
55202  قلعة مكونة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSLOUJAINE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -ت صناعة 

منتجات التجميل
-2 صناعة الصابون ومواد التطهيف 

ومواد التنظيف.الطباعة.مجارة..
عنوان املقر االجتماعي : ايت احيا 
دوار البور قلعة مكونة منغيف - 55202  

قلعة مكونة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة عبد اللطيف ايت الطالب 
00.000ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيدة عبد اللطيف ايت الطالب 
الوحده   حي  595ت  رقم  عنوانه ا( 

55000  ورزازات  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد عبد اللطيف ايت الطالب 
الوحده   حي  595ت  رقم  عنوانه ا( 

55000  ورزازات  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

ت202 محت رقم 359ت.

858I

FIDU ALIMTYAZ

STE LA PIOCHE LAND
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكامب أشرف،  مكتب  5ت الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

STE LA PIOCHE LAND شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت5 زنقة 

الححيمة اقامة بن زاكور شقة 3 

االطلس فاس فاس 30000 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE LA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.PIOCHE LAND

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

ت5 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 3 شقة  زاكور  بن  اقامة  الححيمة 

فاس   30000 فاس  فاس  االطلس 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : اناس  حلبي  كتاني  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيدة كتاني منيفة :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اناس  حلبي  كتاني  الحيد 
2 شقة  اقامة فهيم عمارة  عنوانه ا( 
الصخيفات  2050ت   الصخيفات   3

املغرب.
عنوانه ا(  منيفة  كتاني  الحيدة 
 3 شقة   2 عمارة  فهيم  اقامة 
الصخيفات  2050ت  الصخيفات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
اناس  حلبي  كتاني  الحيد 
2 شقة  اقامة فهيم عمارة  عنوانه ا( 
الصخيفات  2050ت   الصخيفات   3

املغرب
عنوانه ا(  منيفة  كتاني  الحيدة 
 3 شقة   2 عمارة  فهيم  اقامة 
الصخيفات  2050ت  الصخيفات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5تت5.
859I

CABINET BOUMAHROU

PHARMAPARAMY SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 PHARMAPARAMY SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 50 شارع 

موالي يوسف عمارة الفتس  - 90000 
طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت78ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  مارس   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMAPARAMY SARL AU
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
موزيع  شراء،  بيع،  صيدلية،  إدارة  و 
أو  صيدالني  منتج  أي  محضيف  و 
أو  بيطري  طبي،  صيدالني،  شبه 
منتج  أي  أو  التجميل  محتحضرات 
العملية  جميع  عامة  بصفة  و  آ ر 
و  املالية  و  الصناعية  و  التجارية 
العقارية التي لها صلة مباشرة أو غيف 

مباشرة بالهدف املحطر أعاله.
عنوان املقر االجتماعي : 50 شارع 
موالي يوسف عمارة الفتس  - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

5.500.000 درهم، مقحم كالتالي:
الحيد الودغيفي محمد :  55.000 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد الودغيفي محمد عنوانه ا( 
  5 رقم  فيال  لوميحطار  قطعة  بواانة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد الودغيفي محمد عنوانه ا( 
 5 رقم  فيال  لوميحطار  قطعة  بواانة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 7ت2579.
850I

ACOMS CONSULTING

MISSION-PERF-EXCEL SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

MISSION-PERF-EXCEL
اكحيكحات زنقة بوكفة الرقم 07 ، 

73000، الدا لة املغرب

 MISSION-PERF-EXCEL SARL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اكحيكحات زنقة بوكفة الرقم 07  - 

73000 الدا لة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت970ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISSION-PERF-EXCEL SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اكحيكحات زنقة بوكفة الرقم 07  - 

73000 الدا لة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 700   : الناصري  موفيق  الحيد  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد احمد الركيبي :  50ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

العزيز  عبد  اهل  احمد  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  50ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد  موفيق الناصري عنوانه ا( 

قطاع دال رقم ت8 البحامين  50000 

مكناس املغرب.

عنوانه ا(  الركيبي  احمد  الحيد 

ولد  سيدي  زنقة  التون�ضي  ام  حي 

الدا لة   73000   268 رقم  الشيخ 

املغرب.

العزيز  عبد  اهل  احمد  الحيد 
زنقة  اكحيكحات  حي  عنوانه ا( 
الدا لة   73000   07 الرقم  بوكفة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد  موفيق الناصري عنوانه ا( 
قطاع دال رقم ت8 البحامين  50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 09 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 2353.
Iت85

ادرامو

ARWA PIECES AUTO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ادرامو
الشقة رقمت اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
ARWA PIECES AUTO شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم  
86 سوق الحعديين البحامين  - 

50000 مكناس املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   05
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ARWA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.PIECES AUTO
قطع  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غيار الحيارات

محارة كبيفة
االستيفاد والتصدير.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  86 سوق الحعديين البحامين  - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : رشيد  اهكاض  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  رشيد  اهكاض  الحيد 
اوالد    83005 مد�ضي  امليعزار  دوار 

مايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  رشيد  اهكاض  الحيد 
اوالد    83005 مد�ضي   امليعزار  دوار 

مايمة  اوالد مايمة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5953.

852I

SAGASUD

CHAOB TRANSPORT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SAGASUD
شارع االميف موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

CHAOB TRANSPORT شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخيف 

ت0 رقم 93 بوجدور - 000ت7 
بوجدور املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت3885
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAOB TRANSPORT

ما  طل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بالنقل والنقل  البضائع ونقل 

لححاب الغيف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

000ت7   - 93 بوجدور  ت0 رقم  الخيف 

بوجدور املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : كوكوس  مريم  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

000ت   : كوكوس  مريم  الحيدة   

بقيمة 00ت درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  كوكوس  مريم  الحيدة 

شارع 950 رقم 05 حي الحالم اكادير 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  كوكوس  مريم  الحيدة 

شارع 950 رقم 05 حي الحالم اكادير  

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3557/202.

853I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز  بيف قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

سيتي كال سونتطر
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل الشكل القانوني للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 

 بيف قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخازة روزالي بجانب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

سيتي كال سونتطر شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي محل  
رقمت3 مجزئة دالية 5 املحيفة فاس - 

30000 فاس.

محويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت6905.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في تت أكتوار ت202 مم محويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املحؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5026.

855I

beroc conseil

 STE MRABTI LOCAR

EXPRESS
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 STE Mrabti locar express

شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 79 

مجزئة زهرة املدائن 2 بلوك ب طريق 

عين الشقف فاس - 30050 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   23

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Mrabti locar express

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحيارات بدون سائق.
 79 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجزئة زهرة املدائن 2 بلوك ب طريق 

فاس   30050  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : محمد  امرابطي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  محمد  امرابطي  الحيد 
65ت زنقة محمد اليزيدي مجزئة  رقم 

فاس  0ت300  الدكارات   الحجوي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  محمد  امرابطي  الحيد 
65ت زنقة محمد اليزيدي مجزئة  رقم 

فاس  0ت300  الدكارات   الحجوي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5975.

855I

ficogedek sarl au

 OUAICHA MOHAMED

DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 OUAICHA MOHAMED

DISTRIBUTION SARL AU شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بالحفلي رقم 90 رياض 

الزيتون الشطر ت مكناس - 50000 

مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: تحميتها  بمختصر   اإلقتضاء 

 OUAICHA MOHAMED

.DISTRIBUTION SARL AU

التغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
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وسيط.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رياض   90 رقم  بالحفلي  الكائن 
 50000  - ت مكناس  الشطر  الزيتون 

مكناس املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : اوعائشة  محمد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اوعائشة عنوانه ا(  الحيد محمد 
بالد   26 رقم   07 درب  النصر  حي 
 50000 ويحالن   بوعزة  موالي 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
اوعائشة عنوانه ا(  الحيد محمد 
بالد   26 رقم   07 درب  النصر  حي 
 50000 ويحالن   بوعزة  موالي 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم ت595.

856I

CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY
 CASABLANCA

 INTERNATIONAL SCHOOL
PRIVE

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تحمية مجارية أو شعار 

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7ت حي الهناء ، 
0ت202، الدار البيضاء املغرب

 AMERICAN ACADEMY
 CASABLANCA

 INTERNATIONAL SCHOOL
 PRIVE

»شركة ذات محؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ت2 شارع 
د س بابيلون أويحيس د حتفيكت - 

-   الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تحمية مجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3077تت.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مقرر  ت202  يونيو   05 في  املؤرخ 

إضافة شعار مجاري للشركة وهو:
 AMERICAN ACADEMY

 CASABLANCA PRIVE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
يونيو  5ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 782723.

857I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز  بيف قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

سيتي كال سونتر
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
 بيف قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخازة روزالي بجانب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب
سيتي كال سونتف  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
ت3 مجزئة الدالية 5 املحيفة فاس - 

30000 فاس املغرب.
تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت6905.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مم تعيين  تت أكتوار  في  املؤرخ 
ابن  الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

زروالي  ديجة  كمحيف وحيد
مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  0ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5026.

858I

كافجيد

MOUSSAAB DENT
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد

86 زنقة 65ت مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

MOUSSAAB DENT شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ت زنقة 

الشراردة الطابق الحفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت36925.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

 MOUSSAAB الوحيد  الشريك 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ    DENT

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الحفلي  الطابق  الشراردة  زنقة  0ت 

البيضاء  الدار   20053  - بوركون 

املغرب نتيجة ل : األزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 0ت زنقة 

 - بوركون  الحفلي  الطابق  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  كايم  مصعب   الحيد ة( 
طابق  3ت  رقم   5 زنقة  عنوانه ا( 

االلفة  الححنية  املحيفة  مجزئة  ت 

املغرب  البيضاء  الدار   20220

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800328.

859I

 ETABLISSEMENT MANAHIL AL HADITA PRIVE

SARL

 ETABLISSEMENT MANAHIL
AL HADITA PRIVE SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

 ETABLISSEMENT MANAHIL AL
HADITA PRIVE SARL

جراندو وادي لو - مطوان ، 93250، 
واد الو املغرب

 ETABLISSEMENT MANAHIL
AL HADITA PRIVE SARL شركة 
ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي جراندو 
وادي لو - مطوان  - 93250 واد الو 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
79ت20.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  2ت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
 ETABLISSEMENT MANAHIL
مبلغ    AL HADITA PRIVE SARL
وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 
لو  وادي  جراندو  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  الو  واد   93250  - مطوان    -

نتيجة ل : حل ودي بين الشركاء..
و حدد مقر التصفية ب  جراندو 
واد الو   93250  - مطوان    - لو  وادي 

املغرب. 
و عين:

و  بتغراصا  فؤاد   الحيد ة( 
النفجس  2 مجزئة  الافانص  عنوانه ا( 
ت   رقم  اومومن  محمد  امزيان  زنقة 
كمصفي  ة(  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3ت35.
860I



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23618

STE SMART TAX & AUDIT

STE DOMINOPACK 
إعالن متعدد القرارات

STE SMART TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

 STE DOMINOPACK  »شركة 

ذات املحؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مافوكة, 

مختار الحو�ضي, زنقة 3ت, رقم 38. - 

00ت20 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ت36038.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ت2 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 667 عحري  العلمي  الحيد   مفويت 

حصة لفائدة الحيدة  ديجة صبار.

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

 333 عحري  العلمي  الحيد   مفويت 

حصة لفائدة الحيدة ايمان ا تباري.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املحؤولية املحدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املحيف الحيد  العلمي عحري  

وتعيين الحيدة  ديجة صبار محيفا 

جديدا للشركة.

ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ت: الذي ينص على مايلي:  

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املحؤولية املحدودة.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشكل  الشركة على  مقحيم راسمال 

 667 صبار  الحيدة  ديجة   : التالي 

 333 ا تباري  ايمان  الحيدة  حصة. 

حصة.

على  ينص  الذي  7ت:  رقم  بند 

صبار  الحيدة  ديجة  تعيين  مايلي: 

محيفا جديدا للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

2ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800089.

Iت86

SHEINOR

SHEINOR

شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SHEINOR

 RUE LAFAYETTE 3ème ,5ت

 ETAGE N°41، 90000، TANGER

MAROC

SHEINOR شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ت، زنقة 

الفييت الطابق 3 رقمت5 - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.70839

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  أكتوار   08 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«  »500.000.ت 

»500.000.ت درهم« إلى »3.000.000 

درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

أكتوار   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 23ت257.

862I

FICAS

ISTABRAQ INVEST
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICAS

 CITE SAADA RUE 0ت N°89ت

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي الحعادة 0ت رقم 89ت 

العالية املحمدية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

ISTABRAQ INVEST  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك د 

عمارة 2 رقم 30 حي النصر العالية  - 

28830 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22053

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار  2ت  في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

 ISTABRAQ الوحيد  الشريك  ذات 

0.000ت  رأسمالها  مبلغ     INVEST

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 
د عمارة 2 رقم 30 حي النصر العالية  

- 28830 املحمدية املغرب نتيجة ل : 

ركود اقتصادي..

د  بلوك  التصفية ب  مقر  و حدد 
عمارة 2 رقم 30 حي النصر العالية  - 

28830 املحمدية املغرب. 

و عين:

الحيد ة( محمد العربي  الشريف 

االدري�ضي الكنوني و عنوانه ا( مجزئة 

 2 الطابق  ب  درج  الخضراء  املحيفة 

املغرب  املحمدية   28830 0ت  الشقة 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

د  بلوك   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
العالية  النصر  حي   30 رقم   2 عمارة 

املحمدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 05 نوناف 

ت202 محت رقم 2300.

863I

SHEINOR

SHEINOR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

SHEINOR
 RUE LAFAYETTE 3ème ,5ت

 ETAGE N°41، 90000، TANGER
MAROC

SHEINOR شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 5ت، زنقة 
الفييت الطابق 3 رقمت5 - 90000 

طنجة املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70839

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  شتناف   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
جميع  وموزيع  ومجارة  تحويق 
أصناف ; األجهزة ، املعدات واألدوات 
الكهرااء  ومعدات  مواد   ، العامة 
 ، واملطبخ  والتكييف  والحباكة 
الخاص  الفوالذ   ، املعدنية  املنتجات 

ومواد البناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
شتناف   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 256555.

865I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 COMMERCIO CINCO
ESTRELLAS DE DOAAS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING
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زنقة بورسعيد حي الفتس عمارة بالل 

طابق االول الشقة  رقم ت0 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 COMMERCIO CINCO

ESTRELLAS DE DOAAS شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 07 
رقم 35 حي  ط الرملة 02 - 70000 

العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  2ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMMERCIO CINCO  :

.ESTRELLAS DE DOAAS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرااء  -اشغال  للبناء  مختلفة 

مجارة   - الكتفونية  -اشغال 

االلكتفونيات....
 07 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
رقم 35 حي  ط الرملة 02 - 70000 

العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  بنجعفر  نجمة  الحيدة 
محمد  الشيخ  حي   20 زنقة   30

الغضف 82000 طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  بنجعفر  نجمة  الحيدة 
محمد  الشيخ  حي   20 زنقة   30

الغضف 82000 طانطان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 5ت أكتوار 

ت202 محت رقم ت3205/2.

865I

ESMEL

ESMEL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ESMEL
5ت، زنقة الفييت الطابق 3 رقمت5 ، 

90000، طنجة املغرب
ESMEL شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ت، زنقة 
الفييت الطابق 3 رقمت5 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
897ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  أكتوار   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»500.000.ت درهم« إلى »3.500.000 

درهم« عن طريق :  -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
أكتوار   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 25ت257.

866I

mohammed boumzebra

HAJAR VRD
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين محيف جديد للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
  HAJAR VRD

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 مجزئة 

الياسمين - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.935

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  07 أكتوار  في  املؤرخ 

لكيف   الحيد ة(  للشركة  جديد  محيف 

الححن كمحيف وحيد

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

5ت نوناف ت202 محت رقم ت30.

867I

mohammed boumzebra

HAJAR VRD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل الشكل القانوني للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

HAJAR VRD شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 53 مجزئة 

الياسمين - 23200 الفقيه بن 

صالح.

محويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.935

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوار ت202 مم محويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املحؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

5ت نوناف ت202 محت رقم ت30.

868I

mohammed boumzebra

HAJAR VRD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

HAJAR VRD شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 مجزئة 

الياسمين  - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.935

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نورالدين  الحيد  ة(  مفويت 

من  اجتماعية  حصة   25.000 لكيف 

الحيد  ة(  لفائدة   00ت حصة  أصل 

الححن لكيف بتاريخ 07 أكتوار ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

5ت نوناف ت202 محت رقم ت30.

869I

ائتمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد

برايكين سيميناريز اند ئيفانت
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية الهواري ش د م م دات 

الشريك الوحيد

83ت شارع والي العهد مركز انريا 

مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب

برايكين سيميناريز اند ئيفانت 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز انريا 

83ت شارع والي العهد رقم 3ت طنجة  

- 90000 طنجة املغرب
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مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
799ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
اإلقتضاء بمختصر تحميتها : برايكين 

سيميناريز اند ئيفانت.
منضيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النشطات  وجميع  مكوينية  لقائات 

مكملة اها
التكوين التحيف و التدبيف و التجارة 
و  التقافية  الحفاالت  منضيم 

الفنية.
عنوان املقر االجتماعي : مركز انريا 
83ت شارع والي العهد رقم 3ت طنجة  

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:
00ت حصة    : بنفابس  الحيد سعد 

بقيمة 0.000ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بنفابس  سعد  الحيد 
عادل  عمارة  ادريس  موالي  شارع 
بلوك د رقم ت9 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بنفابس  سعد  الحيد 
عادل  عمارة  ادريس  موالي  شارع 
بلوك د رقم ت9 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257926.
870I

ipb maroc

PERLA FOURNI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage  Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

PERLA FOURNI شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Avenue وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Mers Sultant n°26 Appt 3 Etg ت -

20590 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9523ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   08

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 PERLA : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.FOURNI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 commercialisation matériels et

.founitures de bureau

 Avenue : عنوان املقر االجتماعي

 Mers Sultant n°26 Appt 3 Etg ت -

20590 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة 00ت  : houda riad حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(   houda raid الحيدة 
 BD MEHDI BEN BARKA N5تت
 ETG ت BOURGOGNE 20050

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(   houda raid الحيدة 
 BD MEHDI BEN BARKA N5تت
 ETG ت BOURGOGNE 20050

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوار ت202 محت رقم 796756.
Iت87

ائتمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد

طنجيس كون�ضي
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائتمانية الهواري ش د م م دات 
الشريك الوحيد

83ت شارع والي العهد مركز انريا 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب
طنجيس كون�ضي  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز انريا 
83ت شارع والي العهد رقم 3ت طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
807ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طنجيس كون�ضي.

استشارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البنكية و املالية 

بالححابات  متعلقة  نصائس 
البنكية و ملفات القروض البنكية

و كدالكة جميع الخدمات التي لها 
عالقة مع امليدان البنكي.

عنوان املقر االجتماعي : مركز انريا 
83ت شارع والي العهد رقم 3ت طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ت  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقحم كالتالي:
00ت حصة    : بنفابس  الحيد سعد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  بنفابس  سعد  الحيد 
عادل  عمارة  ادريس  موالي  شارع 
بلوك د رقم ت9 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  بنفابس  سعد  الحيد 
عادل  عمارة  ادريس  موالي  شارع 
بلوك د رقم ت9 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  5ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 257930.

872I

الوكالة العامة للخدمات

MEDIA-COM EXPRESS
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 00ت93، الفنيدق 

املغرب
MEDIA-COM EXPRESS شركة 

ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 5ت عمارة موالي 
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
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مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   22

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA-COM EXPRESS

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التواصل والتحويق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة  5ت  اسماعيل  موالي 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 500   : اوشتام  صفوان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : بوادارة  اسامة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد صفوان اوشتام عنوانه ا( 

8ت   رقم  املحيط  مجزئة  محنانة  حي 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه ا(  بوادارة  اسامة  الحيد 
2ت بالد كحوس دوار ريافة   2ت زنقة 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد صفوان اوشتام عنوانه ا( 

8ت   رقم  املحيط  مجزئة  محنانة  حي 

90000 طنجة املغرب

عنوانه ا(  بوادارة  اسامة  الحيد 
2ت بالد كحوس دوار ريافة   2ت زنقة 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 9723.
873I

aice compta

S-CHNIED›S CABLE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
S-CHNIED›S CABLE  شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 5 الشقة تت - 20053 

البيضاء  املغرب 
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  0ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S-CHNIED’S CABLE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  الكهراائية  األشياء  وتحويق 

البالستيكية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلميمة 
 20053  - تت  الشقة   5 الطابق   653

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

عبدالعالي  اعليبات  الحيد 

درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالعالي  اعليبات  الحيد 

ت  ط  بيف�ضي  ممر   87 عنوانه ا( 

الرميطاج 20250 البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عبدالعالي  اعليبات  الحيد 

ت  ط  بيف�ضي  ممر   87 عنوانه ا( 

الرميطاج 20250 البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800306.

875I

FIDCOMPTA

 SOCIETE MAFROCHAT
DORIDORS

إعالن متعدد القرارات

FIDCOMPTA

مجموعة 7 الرقم 2ت حي مباركة 

القدس الافنو�ضي ، 0ت206، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE MAFROCHAT

DORIDORS »شركة ذات 

املحؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: أنا�ضي 

9 مد ل 2ت رقم تتت الافنو�ضي - 

20630 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.586829

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3ت شتناف ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 

مفويت الحيد نور الدين النجاي 500 

000.ت  أصل  من  اجتماعية  حصة 

لفائدة الحيد مصطفى وديني  حصة 

بتاريخ 3ت شتناف ت202.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  محويل 
»شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
ذات  »شركة  إلى  الوحيد«  الشريك 

املحؤولية املحدودة«
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحيد نور الدين النجاي 500 حصة 
وديني  مصطفى  الحيد  و  اجتماعية 

500 حصة اجتماعية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
0ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799828.
875I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة ميحيمو
 ش.م.م.

STE MISIMO SARL 
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 0تت حي الححني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 55000، ورزازات 

املغرب
 STE .شركة ميحيمو ش.م.م
MISIMO SARL  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 
زنقة اغيل حي املسجد قلعة مكونة 
عمالة منغيف - 55200 قلعة مكونة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت293
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: شركة  بمختصر تحميتها  اإلقتضاء 

 STE MISIMO ش.م.م.  ميحيمو 

.SARL

اشعال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  االستيفاد   - والبناء  املقاولة 

التصدير- بناء وصيانة جميع قنوات 

واملاء  الصحي  والصرف  التطهيف  

بشكلها  -التجارة  للشرب  الصالح 

العام..
 35 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكونة  قلعة  املسجد  حي  اغيل  زنقة 

مكونة  قلعة   55200  - منغيف  عمالة 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد وعربي ميلود  :  335 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 الحيد ايت �ضي احمد عبد الحالم :

333 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 333   : يدير محمد  ا  ايت  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  ميلود   وعربي  الحيد 
ت قلعة  النهضة  25 بلوك ب حي  رقم 

مكونة  قلعة   55200 منغيف  مكونة 

املغرب.

الحيد ايت �ضي احمد عبد الحالم 
فلحطين  زنقة   87 رقم  عنوانه ا( 

قلعة   55200 منغيف  مكونة  قلعة 

مكونة املغرب.

الحيد ايت ا يدير محمد عنوانه ا( 

 55200 منغيف  مكونة  قلعة  تغرمتين 

قلعة مكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد ايت ا يدير محمد عنوانه ا( 

 55200 منغيف  مكونة  قلعة  تغرمتين 

قلعة مكونة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

ت202 محت رقم 299ت.

876I

FIDCOMPTA

3DLG
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDCOMPTA
مجموعة 7 الرقم 2ت حي مباركة 

القدس الافنو�ضي ، 0ت206، الدار 
البيضاء املغرب

3DLG شركة ذات املحؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الخيف زنقة 3 رقم 30 الافنو�ضي - 

0ت206 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
77ت588.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  2ت غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    3DLG
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
طريق الخيف زنقة 3 رقم 30 الافنو�ضي 
  : البيضاء املغرب نتيجة ل  - 0ت206 

إنهاء نشاط الشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الافنو�ضي   30 رقم   3 زنقة  الخيف 

0ت206 البيضاء املغرب. 
و عين:

و  العلجة  املجيد   عبد  الحيد ة( 
عنوانه ا( طريق الخيف زنقة 3 رقم 30 
املغرب  البيضاء  0ت206  الافنو�ضي 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799965.

877I

STE FIDU-LIDOU SARL

PARA ARROUQAIE

شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

PARA ARROUQAIE شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : متجر 

رقم 5 عمارة أ اقامة نجاة طريق عين 

الحمن  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت6507.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مقرر حل  ت0 أكتوار  املؤرخ في 

ذات  شركة   PARA ARROUQAIE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املحؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اإلجتماعي متجر رقم 5 عمارة أ اقامة 

 30000  - الحمن   عين  طريق  نجاة 

فاس املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

و  قرموع  فاطمة   الحيد ة( 

عنوانه ا( شقة تت عمارة 305 مجزئة 

 30000 الشقف  عين  طريق  النزهة 

فاس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

متجر  وفي  ت202  أكتوار  ت0  بتاريخ 

رقم 5 عمارة أ اقامة نجاة طريق عين 

الحمن - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم ت5077/2.

878I

 SOCIETE AUTO ECOLE SGHIR MOHAMMED

S.A.R.L

 SOCIETE AUTO ECOLE
 SGHIR MOHAMMED

S.A.R.L
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 SOCIETE AUTO ECOLE SGHIR

MOHAMMED S.A.R.L

 HAY EL MASSIRA 2 AVENUE

 TARIK BNOU ZIYAD BLOC°5

 N°32 -Taza ، 35000، TAZA

MAROC

 SOCIETE AUTO ECOLE SGHIR

MOHAMMED S.A.R.L شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحيفة 2 

شارع طارق بن زياد مجموعة 5 رقم 

32 - 35000 مازة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AUTO ECOLE SGHIR

.MOHAMMED S.A.R.L

 AUTO  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ECOLE

عنوان املقر االجتماعي : املحيفة 2 
5 رقم  زياد مجموعة  بن  شارع طارق 

32 - 35000 مازة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

حصة   500   : بدر  لعوج  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
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الحيد لعوج منصف :  500 حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد لعوج بدر عنوانه ا( املنتزه 
رقم 7ت شقة 6 35000 مازة املغرب.

عنوانه ا(  منصف  لعوج  الحيد 
مازة   35000  27 رقم  ت  املنتزه  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
حي  عنوانه ا(  بدر  لعوج  الحيد 
مازة   35000  6 شقة  7ت  رقم  املنتزه 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 589.
879I

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة صطاكو
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميحات 

، 5000ت، الخميحات املغرب
شركة صطاكو شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الرياض رقم 36 - 5000ت 
الخميحات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27753
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ  صطاكو   شركة 
مقرها  وعنوان  درهم  0.000.000ت 
 -  36 رقم  الرياض  مجزئة  اإلجتماعي 
نتيجة ل  املغرب  الخميحات  5000ت 

: الحل  املبكر.
مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرياض رقم 36 - 5000ت الخميحات 

املغرب. 

و عين:
و  زعيكور  ياسين   الحيد ة(  
5000ت  ت  صحراوة  حي  عنوانه ا( 
كمصفي  ة(  املغرب  الخميحات 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
9ت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 337ت.
880I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

CLORIA SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

مجزئة عبد املومن 69 ارض الصغيف، 
الطابق الثاني ، 28800، املحمدية 

املغرب
CLORIA SARL AU شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
املحيفة ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة الرقم 9ت - 28800 املحمدية 
املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   03
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLORIA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء وايع 

وموزيع جميع املنتجات.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   29 ب  ف  املحيفة 

9ت - 28800 املحمدية  الشقة الرقم 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : أوسامة  دادي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  أوسامة  دادي  الحيد 

9CHE EPITAPHE BAT FANARTت 

BESANCON FRANCE - 9ت3.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  أوسامة  دادي  الحيد 

9CHE EPITAPHE BAT FANARTت 

BESANCON FRANCE - 9ت3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 5ت نوناف 

ت202 محت رقم 2373.

Iت88

0

أيمنور تراڨ ش م م
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

0

 imm.A appt n°5ت almansour

 zerka meknes ، 50500، meknes

maroc

أيمنور مراڨ ش م م شركة ذات 
املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 05 

عمارة  A5  حي أطلس  مكناس 

50000  مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

979ت5.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  يونيو   07 في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  م   م  مراڨ ش  أيمنور 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

حي    A5 عمارة    05 رقم  اإلجتماعي 

مكناس    50000 مكناس  أطلس  

املغرب نتيجة ل : عدم محقيق الراس.

 29 التصفية ب رقم  و حدد مقر 

شارع  5  حي اإلزدهار زنقة دار البيضاء   

مكناس    50000 مكناس  ويحالن  

املغرب. 

و عين:

و  شعتان  محمد   الحيد ة(  
حي    5 شارع    29 رقم  عنوانه ا( 

البيضاء   ويحالن  اإلزدهار زنقة دار 

50000  مكناس املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

.D370 ت202 محت رقم

882I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

STE LYTD SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE

GESTION

شارع محمد الخامس قلعة مكونة 

منغيف ، 55200، قلعة مكونة املغرب

STE LYTD SARL شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

س 365 الحي املحمدي ورززات - 

55000 ورززات املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

759تت
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LYTD SARL

و  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال مختلفة.

س  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

365 الحي املحمدي ورززات - 55000 

ورززات املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد لححن الباز :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 500   : باها  ايت  يوسف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد يوسف ايت باها عنوانه ا( 

زاكورة  النقوب  مرصحد  ايت  دوار 

57702 النقوب املغرب.

الحيد لححن الباز عنوانه ا( دوار 

ايت مرصحد النقوب زاكورة 57702 

النقوب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد يوسف ايت باها عنوانه ا( 

زاكورة  النقوب  مرصحد  ايت  دوار 

57702 النقوب املغرب

الحيد يوسف ايت باها عنوانه ا( 

زاكورة  النقوب  مرصحد  ايت  دوار 

57702 النقوب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت نوناف  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

ت202 محت رقم 759تت.

883I

كافجيد

HEALTH CARE SOLUTION
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

كافجيد
86 زنقة 65ت مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 HEALTH CARE SOLUTION

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ت زنقة 
بوملان الطابق االول شقة تت حي 
بوركون - 20050 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت36299.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  أكتوار  5ت  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«  »000.000.ت  إلى  درهم« 
أو  أرااح  أو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800325.

885I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

MENUISERIE OUMAIMA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 5EM
 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،
40000، marrakech maroc

MENUISERIE OUMAIMA شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56 

الحي الصناعي سيدي يوسف  - 

50050 مراكش  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20285ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  3ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE OUMAIMA

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة.
 56 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - يوسف   سيدي  الصناعي  الحي 

50050 مراكش  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد عبد اإلله لفضالي  :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لفضالي   اإلله  عبد  الحيد 

52ت  رقم  اجبيالت  مجزئة  عنوانه ا( 

سيبع  50050 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

لفضالي   اإلله  عبد  الحيد 

52ت  رقم  اجبيالت  مجزئة  عنوانه ا( 

سيبع 50050 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29527ت.

885I

AMJ MANAGEMENT

LA GOSETTE SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

la gosette SARL AU شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  
االردن اقامة يمنا 2   في الطابق 

األول رقم 30 ، طنجة طنجة 90000 
طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
899ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 la  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.gosette SARL AU
مخازة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات.
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  في     2 يمنا  اقامة  االردن 
األول رقم 30 ، طنجة طنجة 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيدة وفاء عاطفي :  00ت حصة 

بقيمة 000.ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  عاطفي  وفاء  الحيدة 

شارع موالي رشيد مجزئة املجاهدين 

طنجة    90000 طنجة  75ت  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عاطفي  وفاء  الحيدة 

شارع موالي رشيد مجزئة املجاهدين 

طنجة    90000 طنجة  75ت  رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 258036.

886I

إئتمانية مشاط

دينا رومان
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

إئتمانية مشاط

رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

5000ت، الخميحات املغرب

دينا رومان شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 

2280 مجزئة جنان زمور2  - 5000ت 

الخميحات املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29389

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  نوناف   09 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«  »73.000ت.ت 

»273.000.ت  إلى  درهم«  »00.000ت 

حصص  مقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 336ت.

887I

SOLUSCIENCES MAROC

SOLUSCIENCES MAROC
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SOLUSCIENCES MAROC
7ت2 ابراهيم الروداني طت ش 3 

البيضاء ، 30ت20، الدار البيضاء 
املغرب

SOLUSCIENCES MAROC شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ت2 
بولفارد ابراهيم الروداني الطابق 

 CASABLANCA 3 االول رقم
20250 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  2ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUSCIENCES MAROC
استيفاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات  جميع  وتحويق  ومصدير 
والصناعية.2)  والطبية  العلمية 
ومدريب  تشغيل  وادء  مركيب 
والطبية  العلمية  املعدات  جميع 
والصناعية.3( القيام بجميع األعمال 

العامة..
7ت2   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الروداني  ابراهيم  بولفارد 
 CASABLANCA 20250 3 االول رقم

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 250   : لبيض  أسماء  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد عبد اإلله اسليمان :  250 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 250   : حمدان  يونس  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

جوليان  مارك  فرانحوا  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  25ت    :

للحصة.
25ت    : انفحت  مريلباس  الشركة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  لبيض  أسماء  الحيدة 
 20552  50 رقم   83 فرح  حي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
اسليمان  اإلله  عبد  الحيد 
عباس  اإلقامة   20 رقم  عنوانه ا( 
رحماني عين عتيق 3ت20ت عين عتيق 

املغرب.
عنوانه ا(  حمدان  يونس  الحيد 
اقامة زيتون 02 ط 03 رقم 95ت شارع 

ق م  30ت20 الدار البيضاء املغرب.
جوليان  مارك  فرانحوا  الحيد 
 77500 بريور  شارع   5 عنوانه ا( 

بومبون 77500  باريس فرنحا.
انفحت  مريلباس  الشركة 
سان  مونتا عني   شارع   5 عنوانه ا( 
جورج 77600 77600 باريس فرنحا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  لبيض  أسماء  الحيدة 
 20552  50 رقم   83 فرح  حي  شارع 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800809.
888I

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

  IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  8ت أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( لحلو 

فؤاد كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

889I

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca Maroc

IRIA RESORT  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  8ت أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( لحلو 

محمد كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

890I
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aice compta

 JAZOULI INVESTISSEMENT
ET INGENIERIE J2I

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 JAZOULI INVESTISSEMENT ET

 INGENIERIE J2I
شركة ذات محؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
أزغار 223 شارع الروداني اطابق 

3 الشقة رقم تت  - 20370   الدار 
البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت52250

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 JAZOULI INVESTISSEMENT ET

.INGENIERIE J2I
جميع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملعارض   ، والنفق   ، البناء  أعمال 
 ، التفابية  واألعمال   ، األرض  محت 
معدات  وإصالح   ، املدنية  واألعمال 
 ، والحباكة   ، الريا�ضي  امليدان 

والكهرااء والنجارة ؛.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اطابق  الروداني  شارع   223 أزغار 
الدار     20370  - تت   رقم  الشقة   3

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الجزولي   املهدي  محمد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجزولي   املهدي  محمد  الحيد 
عنوانه ا( رقم 50 شارع عين موجطات 
اقامة الحلم طابق 2 شقة 2 بوركون  

200ت2 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الجزولي  املهدي  محمد  الحيد 
عنوانه ا( رقم 50 شارع عين موجطات 
اقامة الحلم طابق 2 شقة 2 بوركون  

200ت2 الدار البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800355.

Iت89

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MASSIMO
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 
2609 ، 50000، مراكش املغرب

MASSIMO »شركة ذات املحؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 55 شارع 
الزرقطوني شقة رقم ت مكرر مد ل 

ا  - 50000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
59تت7.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ت0 أكتوار ت202

مم امخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
: شراء  ليصبس  الشركة  نشاط  تغييف 
بيع و تحويق بصفة عامة و بطريقة 
الفاكهة و الخضروات  مباشرة مزارع 
الالزمة  املنتوجات  جميع  كدلك  و 

لتلبية احتياجات االشتغالل.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  محويل 
ت  رقم  شقة  الزرقطوني  شارع   55
العنوان  الى  مراكش  ا   مد ل  مكرر 
االول  الطابق  العرعار  درب  الجديد 
الحوز  اورير  ايت  موازرن  حي  5ت  ب 

مراكش
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ت: الذي ينص على مايلي: 
و   2  ,  5 املواد  تعديل  على  املوافقة 

محديث النظام االسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29590ت.
892I

املحاسبة نعمان مجيدة

STE H-BAN  HOUSING
SARL AU 

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

موسيع نشاط الشركة 

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم ت شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرو ، 

000ت3، صفرو املغرب
STE H-BAN  HOUSING

 SARL AU 
 شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي املحطة 

رااط الخيف - 350ت3 رااط الخيف 
املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ت8ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
ممت  ت202  أكتوار   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل لححابه الخاص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف   08 بتاريخ  بصفرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 705.
893I

صيدلية أورا بد عة  

PHARMACIE AURA BADIA SARL AU   

صيدلية أورا بد عة 

 PHARMACIE AURA BADIA 
SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

صيدلية أورا بد عة     
 PHARMACIE AURA BADIA

SARL AU
332 شارع ابراهيم الروداني طابق 
5 الشقة ت2 اقامة ريحان معاريف 

الدار البيضاء ، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

 PHARMACIE  صيدلية أورا بد عة
AURA BADIA SARL AU    شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني طابق 5 الشقة ت2 

اقامة ريحان الدار البيضاء - 20320 
الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508609

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE بد عة   أورا  صيدلية 

.  AURA BADIA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : استغالل و 

ادارة صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي : 332 شارع 
ت2  الشقة   5 الروداني طابق  ابراهيم 
اقامة ريحان الدار البيضاء - 20320 

الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الدفالي  معروف  الحيدة    سلمى 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدفالي  معروف  سلمى  الحيدة  
عبدالكريم  زنقة  2ت  عنوانه ا( 
الرا س طابق 3 شقة 7 فرانس فيل 2 
الدار البيضاء 20320 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الدفالي  معروف  سلمى  الحيدة  
عبدالكريم  زنقة  2ت  عنوانه ا( 
الرا س طابق 3 شقة 7 فرانس فيل 2 
الدار البيضاء 20320 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو ت202 محت رقم 23755.
895I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE HONS SARL
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

STE HONS SARL شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 6ت 
نوناف رقم 33  - 32000 الححيمة  

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   07
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HONS SARL
تحييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاهي.
عنوان املقر االجتماعي : شارع 6ت 
الححيمة    32000  -   33 رقم  نوناف 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد سميف عمراني  :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة.
 250   : طلحاوي  نجيمة  الحيدة 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة.

الحيدة عمراني هند :  250 حصة 
بقيمة 25.000 درهم للحصة.

الحيد عمراني عمر :  250 حصة 
بقيمة 25.000 درهم للحصة. 

الحيد سميف عمراني  : 250 بقيمة 
25.000 درهم.

 250  : طلحاوي  نجيمة  الحيدة 
بقيمة 25.000 درهم.

الحيدة عمراني هند : 250 بقيمة 
25.000 درهم.

بقيمة   250  : الحيد عمراني عمر 
25.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عمراني   سميف  الحيد 
79 شارع يوسف بن تشافين 32000 

الححيمة املغرب.
عنوانه ا(  عمراني   الحيدة سميف 
79 شارع يوسف بن تشافين 32000 

الححيمة املغرب.
عنوانه ا(  هند  عمراني  الحيدة 
79 شارع يوسف بن تشافين 32000 

الححيمة املغرب.
عنوانه ا(  عمر  عمراني  الحيدة 
79 شارع يوسف بن تشافين 32000 

الححيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيد عمراني وليد عنوانه ا( 79 

 32000 تشافين  بن  يوسف  شارع 

الححيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالححيمة  بتاريخ 03 نوناف 

ت202 محت رقم -.

895I

AMA CENTER PRIVE

AMA CENTER PRIVE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

AMA CENTER PRIVE

اقامة املنصورية الطبق الثاني 

رقم 5 ساحة الياسر بيلفيدير 

الدارالبيضاء، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

AMA CENTER PRIVE شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املنصورية الطبق الثاني رقم 

5 ساحة الياسر بيلفيدير الدار 

البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.558953

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر  ت202  يوليوز  5ت  في  املؤرخ 

املحدودة  املحؤولية  ذات  حل شركة 

مبلغ    AMA CENTER PRIVE

وعنوان  درهم  00.000ت  رأسمالها 

املنصورية  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 

الياسر  ساحة   5 رقم  الثاني  الطبق 

  20000  - البيضاء  الدار  بيلفيدير 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

غياب نشاط مجاري وازمة كوفيد 9ت.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املنصورية الطبق الثاني رقم 5 ساحة 

الياسر بيلفيدير الدار البيضاء املغرب 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  بوزير   مروان   الحيد ة( 
 86 زنقة  ت  الحالمة  حي  عنوانه ا( 
رقم ت الدار البيضاء  20000  الدار 
البيضاء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غشت ت202 محت رقم 788865.

896I

FO CONSULTUNG SARL AU

PARA BENTAHER
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 35 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

PARA BENTAHER شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ج 
5 رقم 575 ح ي م الرااط - 0000ت 

الرااط   املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55989ت
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  6ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.BENTAHER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الصيدالنية والتجميلية.
ج  بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
0000ت   - 575 ح ي م الرااط  5 رقم 

الرااط   املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة  سميفة بن الطاهر :  350 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

بن  الزهراء  فاطمة  الحيدة 
00ت  بقيمة  حصة   350   : الطاهر 

درهم للحصة.
 300   : دودوح  سعيدة  الحيدة  

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطاهر  بن  سميفة  الحيدة  
عنوانه ا(  مجزئة الكورة  رقم 9 ح ي 

م  0000ت الرااط املغرب.
الحيدة فاطمة الزهراء بن الطاهر 
عنوانه ا(  مجزئة الكورة  رقم 9 ح ي 

م  0000ت الرااط املغرب.
الحيدة  سعيدة  دودوح عنوانه ا(  
مجزئة الكورة  رقم 9 ح ي م  0000ت 

الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيدة فاطمة الزهراء بن الطاهر 
عنوانه ا(  مجزئة الكورة  رقم 9 ح ي 

م  0000ت الرااط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  6ت  بتاريخ  بالرااط   التجارية 

ت202 محت رقم ت053ت.

897I

COMPTE A JOUR

TRANS BARDAA ADAM
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 3ت

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

TRANS BARDAA ADAM شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  
اكوناف الناظور  - 62000 الناظور 

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  ت2 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.BARDAA ADAM

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلع  -نقل  مرفقة  الغيف  البضائع 

املحلية و الخارجية.

حي    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور   62000  - الناظور   اكوناف 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد برداع فيصل  :  600 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد محمد لعرج  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  فيصل   برداع  الحيد 

بني وكيل  اوالد حمو امطالحة  دوار 

الدريوش 62000 الناظور املغرب.

الحيد محمد لعرج  عنوانه ا( حي 
الناظور   62000 الناظور  امحعودا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  فيصل   برداع  الحيد 

بني وكيل  اوالد حمو امطالحة  دوار 

الدريوش 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 نوناف 

ت202 محت رقم 5320.

898I

PREMIRA CONSEIL

T SHOP
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN AICHA 3EME ETG APT
 8 ROCHES NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
T SHOP شركة ذات املحؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم م س  2-7ت الطابق 2 سيدي 
الافنو�ضي 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.386835

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ت202 مقرر حل  تت أكتوار  املؤرخ في 
 T املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
00.000ت  رأسمالها  مبلغ    SHOP
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مجموعة التقدم م س  7ت-2 الطابق 
الدار   20600 الافنو�ضي  سيدي   2
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

التام للنشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
التقدم م س  7ت-2 الطابق 2 سيدي 
البيضاء  الدار   20600 الافنو�ضي 

املغرب. 
و عين:

و  مورس  مححن   الحيد ة( 
عنوانه ا( املشروع عمارة 39 رقم ت5 
الحي املحمدي 20570 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل مبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : مجموعة التقدم 

م س  7ت-2 الطابق 2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800557.

899I

ائتمانية الثقة العيون

FIDUCIAIRE CONFIANCE LAAYOUNE 

SHIBAT LOGISTIQUE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 72000، املر�ضى العيون 

املغرب

SHIBAT LOGISTIQUE   شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

املحيفة الخضراء زنقة مراكش رقم 

95 مكرر شقة 03 - 70002 املر�ضى 

العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت3892

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  0ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SHIBAT LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغيف.التصدير  لححاب  البضائع 

واالستيفاد النقل الوطني والدولي........

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مراكش  زنقة  الخضراء  املحيفة 

املر�ضى   70002  -  03 مكرر شقة   95

العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
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الحيد عباس ايت بوعزة :  000.ت 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بوعزة  ايت  عباس  الحيد 
حي  88ت  رقم  ت  مجموعة  عنوانه ا( 
ايت   80000 ملول  ايت  ازرو  العرب 

ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
بوعزة  ايت  عباس  الحيد 
حي  88ت  رقم  ت  مجموعة  عنوانه ا( 
ايت   80000 ملول  ايت  ازرو  العرب 

ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت202/تت35.
900I

LE CHANT DE VENISE

LE CHANT DE VENISE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LE CHANT DE VENISE
6 زنقة علي بن حرازم بوركون ، 
20050، الدار البيضاء املغرب

LE CHANT DE VENISE شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
علي بن حرازم بوركون 6 زنقة علي 
بن حرازم بوركون 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229759

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مم  ت202  يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»600.000 درهم« أي من »00.000ت 
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  مقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 787333.
Iت90

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

IRIA RESORT شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار  8ت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنوزين  نبيلة   الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.000
الحيد  ة(  لفائدة   حصة   5.000
8ت  بتاريخ  ش.د.م.م  املنور  الحكن 

أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.
902I

KHOUYI BADIA

SOTRMACOMEK SARL AU
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 SOTRMACOMEK SARL AU
»شركة ذات املحؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

ديورالحالم بولفارد الناصر إقامة 
رشيدية رقم 2  - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28375

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
امخاذ  مم  ت202  نوناف   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  -ت:  رقم  قرار 
بجميع  التجارة  نشاط  حذف  مايلي: 
االجتماعي  النشاط  من  أنواعها 
 SOTRMACOMEK SARL لشركة  

AU
ومبعا لذلك مم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حذف نشاط التجارة بجميع أنواعها 
لشركة   االجتماعي  النشاط  من 

SOTRMACOMEK SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم ت597.

903I

aice compta

MONOM
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MONOM شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 5 الشقة تت - 20053 

البيضاء  املغرب 
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  تت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONOM
مافمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كمبيومر ، محلل ، مصمم.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلميمة 
 20053  - تت  الشقة   5 الطابق   653

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : بنقدور  فتس هللا  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد فتس هللا بنقدور عنوانه ا( 
زاوية زنقة ابن كثيف وسفيان التوري 
درج ح ط 5 ش 7ت املعاريف 20370 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد فتس هللا بنقدور عنوانه ا( 
زاوية زنقة ابن كثيف وسفيان التوري 
درج ح ط 5 ش 7ت املعاريف 20370 

البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
6ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800565.
905I

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

IRIA RESORT  شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.
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تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  8ت أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( برادة 

عبدالعالي كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

905I

NOTAIRE

IRIA RESORT

شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca Maroc

IRIA RESORT  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  8ت أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( لحلو 

علي كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

906I

aice compta

YAMAG
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

  YAMAG

شركة ذات محؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 5 الشقة تت - 20053 

البيضاء  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52278

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   09

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAMAG

مافمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كمبيومر ، محلل ، مصمم.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلميمة 

 20053  - تت  الشقة   5 الطابق   653

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : نعيم   الححن  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  نعيم  الححن  الحيد 
 5 رقم   5 عمارة  بلوك ب  رقية  إقامة 
البيضاء    20280 معروف   سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  نعيم  لححن  الحيد 
 5 رقم   5 عمارة  بلوك ب  رقية  إقامة 
البيضاء    20280 معروف   سيدي 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800798.
907I

رمزي لالستشارات

 STE WIYA SAHARA
SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 25 نوناف عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم ت0 شقة رقم ت0 
العيون ، 70000، العيون املغرب

 STE WIYA SAHARA SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 
W مجزئة موالي رشيد رقم 26ت 
العيون. - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WIYA SAHARA SERVICES

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة واالستيفاد والتصدير / مجارة 

املنتجات الغذائية..

 W عنوان املقر االجتماعي : بلوك 

مجزئة موالي رشيد رقم 26ت العيون. 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  نورة   جانتي  الحيدة 
االمام  حي  الخضراء  املحيفة  زنقة 

مالك رقم 9ت املر�ضى العيون. 70000 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  نورة   جانتي  الحيدة 
االمام  حي  الخضراء  املحيفة  زنقة 

مالك رقم 9ت املر�ضى العيون. 70000 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3278/202.

908I

FICAS

MAROC ANTI-CORROSION
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FICAS

 CITE SAADA RUE 0ت N°89ت

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي الحعادة 0ت رقم 89ت 

العالية املحمدية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

 MAROC ANTI-CORROSION

شركة ذات املحؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

االصيل رقم20 فيال حدادي - 

28820 املحمدية املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.629

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر حل  ت202  ت3 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 
  MAROC ANTI-CORROSION
درهم   3.000.000 رأسمالها  مبلغ 
مجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - حدادي  فيال  رقم20  االصيل 
 : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية   28820

ركود اقتصادي.
مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االصيل رقم20 فيال حدادي - 28820 

املحمدية املغرب. 
و عين:

و  حدادي  محمد   الحيد ة( 
عنوانه ا( مجزئة االصيل رقم20 فيال 
املغرب  املحمدية   28820 حدادي 

كمصفي  ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 
مجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

االصيل رقم20 فيال حدادي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
3ت  بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 58ت2.

909I

املحاسبة نعمان مجيدة

ste SHORASH sarl
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم ت شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرو ، 

000ت3، صفرو املغرب
ste SHORASH sarl شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 73 مجزئة 

البوعبيدي الحوسين قطعة 36 
الطابق الثاني محاي صفرو - 

000ت3 صفرو املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   08

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 ste  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHORASH sarl

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار.

عنوان املقر االجتماعي : 73 مجزئة 

 36 قطعة  الحوسين  البوعبيدي 

الطابق الثاني محاي صفرو - 000ت3 

صفرو املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 600   : محعود  دة  كوردة  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

500 حصة    : الحيد محتي  الد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محعود  دة  كوردة  الحيد 
حي  ت  الطابق   999 رقم  عنوانه ا( 

000ت3  صفرو  املنزل  طريق  بودرهم 

صفرو املغرب.

عنوانه ا(  محتي  الد  الحيد 

فاس   3 شقة  املنورة  املدينة  شارع 

000ت3 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

محعود  دة  كوردة  الحيد 
حي  ت  الطابق   999 رقم  عنوانه ا( 

صفرو  000ت3  املنزل  طريق  بودرهم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  2ت  بتاريخ  بصفرو   االبتدائية 

ت202 محت رقم 2ت7.

0Iت9

 افة  الشرق

FOOD ANVERS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 افة  الشرق

59 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 59 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

FOOD ANVERS شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

ت2 مجزئة رياض الحعيدية شارع 

الححن االول صندوق الافيد رقم 

222 بركان - 63300 بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ت769.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف  0ت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

  FOOD ANVERS الوحيد  الشريك 

درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 

ت2  رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

مجزئة رياض الحعيدية شارع الححن 

االول صندوق الافيد رقم 222 بركان - 

63300 بركان املغرب نتيجة ل : لعدم 

املالية  االمكانيات  على  الشركة  موفر 

الكمال النشاط.

ت2  التصفية ب رقم  و حدد مقر 

مجزئة رياض الحعيدية شارع الححن 

االول صندوق الافيد رقم 222 بركان - 

63300 بركان املغرب. 

و عين:

و  الحنو�ضي  الخثيف   الحيد ة( 

بنمحعود  بتجزئة  مقيم  عنوانه ا( 

بركان   63300 بركان  الحعيدية 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  9ت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت665/202.

Iتت9

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

M-A-D OPTIC

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 تER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

M-A-D OPTIC شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT ATTANMIA

 RUE SAISS N°9 - 26000 SETTAT

.MAROC

محويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.508275

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  محويل    2020 نوناف   23 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 LOTISSEMENT ATTANMIA«

 RUE SAISS N°9 - 26000 SETTAT

 RUE RGUIBATE 63 « إلى »MAROC

  - 20000 CASABLANCA

.»MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو ت202 محت رقم ت2357.

2Iت9



عدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202)الجريدة الرسمية   23632

محتامنة ميمادير ش.م.م  ش.و

TRANSPORT ANOUJI
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

محتامنة ميمادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 
املغرب

TRANSPORT ANOUJI  شركة 
ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كرونا 

ممحمان  دريوش  62000 الناظور  
املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت   02
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT ANOUJI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن ار رين.
كرونا   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور    62000 دريوش   ممحمان  

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : انوجي   ححن   الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة. 
000.ت   : انوجي   ححن   الحيد 

بقيمة 00ت درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  انوجي   ححن   الحيد 
الناظور    62000 ممحمان   كرونا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  انوجي   ححن   الحيد 

الناظور 62000 الناظور  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 نوناف 

ت202 محت رقم ت3ت.

3Iت9

IZDIHAR CONSEIL

أ ل كلواال مريد

»A.L. GLOBAL TRADE«  
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

 A.L. GLOBAL«  أ ل كلواال مريد

TRADE« شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنار5/5ت 

إقامةت الشقة 9 األكواخ الجميلة 

س  - 00ت50 مراكش  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20507ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

أ   : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 A.L. GLOBAL« مريد   كلواال  ل 

.»TRADE

مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  وجميع  والحلع  الغذائية  املواد 

املحتلزمات والتصدير واإلستفاد.
عنوان املقر االجتماعي : املنار5ت/5 
إقامةت الشقة 9 األكواخ الجميلة س  

- 00ت50 مراكش  املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : لحميش  يوسف  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد يوسف لحميش عنوانه ا( 
9 األكواخ  املنار5ت/5 إقامةت الشقة 
الجميلة س   00ت50 مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد يوسف لحميش عنوانه ا( 
9 األكواخ  املنار5ت/5 إقامةت الشقة 
الجميلة س  00ت50 مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29639ت.
5Iت9

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AIT MAMA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52500، الريش 

املغرب
AIT MAMA  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6ت زنقة 
املوحدين حي 20 غشت الريش - 

52500 الريش املغرب.
مفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
753ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ممت  ت202  أكتوار   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنيكن  ميمون  الحيد  ة(  مفويت 
50 حصة اجتماعية من أصل 000.ت 
ابراهيم  الحيد  ة(   لفائدة   حصة 

بنيكن بتاريخ 28 أكتوار ت202.
مفويت الحيد  ة( ماما بنيكن 75ت 
000.ت  أصل  من  اجتماعية  حصة 
حميد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

باعدي بتاريخ 28 أكتوار ت202.
بنيكن  ميمون  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
000.ت حصة لفائدة  الحيد  ة( باسو  

اصوكي بتاريخ 28 أكتوار ت202.
بنيكن  يونس  الحيد  ة(  مفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  75ت 
الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 
أكتوار   28 بتاريخ  ادرفات  سعيد 

ت202.
بنيكن  غزالن  الحيد  ة(  مفويت 
75 حصة اجتماعية من أصل 000.ت 
سعيد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

ادرفات بتاريخ 28 أكتوار ت202.
بنيكن  غزالن  الحيد  ة(  مفويت 
75 حصة اجتماعية من أصل 000.ت 
حميد  الحيد  ة(  لفائدة   حصة 

باعدي بتاريخ 28 أكتوار ت202.
بنيكن  غزالن  الحيد  ة(  مفويت 
25 حصة اجتماعية من أصل 000.ت 
ابراهيم  الحيد  ة(   لفائدة   حصة 

بنيكن بتاريخ 28 أكتوار ت202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف   02 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

ت202 محت رقم 295.

5Iت9

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

  IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

عالل ابن احمد كليز - 5000 مراكش 

املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ت583.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  8ت أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( برادة 

سامي كمحيف آ ر

مبعا لقبول استقالة املحيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

6Iت9

الوكالة العامة للخدمات

Z-KANDOUD ALUM
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 00ت93، الفنيدق 

املغرب

Z-KANDOUD ALUM شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 5ت عمارة موالي 

اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

707ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   29

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Z-KANDOUD ALUM

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم والحدادة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة  5ت  اسماعيل  موالي 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد احمد قندود :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

 300   : الحتيتو  فاطمة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد زكرياء قندود :  300 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  قندود  احمد  الحيد 

 90000 62ت  زنقة   05 اشناد  املرس 

طنجة املغرب.

الحيدة فاطمة الحتيتو عنوانه ا( 

طنجة   90000  05 اشناد  املرس  حي 

املغرب.

عنوانه ا(  قندود  زكرياء  الحيد 

 90000 72ت  زنقة  اشناد   املرس 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  قندود  احمد  الحيد 

 90000 62ت  زنقة   05 اشناد  املرس 

طنجة املغرب

الحيدة فاطمة الحتيتو عنوانه ا( 

طنجة   90000  05 اشناد  املرس  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 3ت99.

7Iت9

N.A.F ASSOCIES

 N.A.F ASSOCIES
CONSULTING

شركة ذات املحؤولية املحدودة
مأسيس شركة

N.A.F ASSOCIES
 BD MOULAY ISMAIL ت B ت
 ، 20300، CASABLANACA

MAROC
 N.A.F ASSOCIES CONSULTING

شركة ذات املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   شارع 

  ONCF RDC ت B موالي إسماعيل ت
الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520865
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  9ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 N.A.F  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.ASSOCIES CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : املحاسبة.

شارع     : االجتماعي  املقر  عنوان 
  ONCF RDC ت B موالي إسماعيل ت
الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
750 حصة    : عمر  فكري  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
250 حصة    : نبيل  نعناني  الحيد 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 52 عنوانه ا(  عمر  فكري  الحيد 
الدار   20300 بلفيدير  فيمي  زنقة 

البيضاء املغرب.

 56 عنوانه ا(  نبيل  نعناني  الحيد 

ححن بريك طابق 2 شقة 2ت سالومة 

ت ع س 20300 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

 52 عنوانه ا(  عمر  فكري  الحيد 

الدار   20300 بلفيدير  فيمي  زنقة 

البيضاء املغرب

 56 عنوانه ا(  نبيل  نعناني  الحيد 

ححن بريك طابق 2 شقة 2ت سالومة 

ت ع س 20300 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم -.

8Iت9

SERVIAP

LA MAISON DU BLED
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

SERVIAP

رقم  ت زاوية شارع طارق بن زياد 

بنحليمان ، 3000ت، بنحليمان 

املغرب

LA MAISON DU BLED شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ت 

زاوية شارع طارق بن زياد شارع 

الزرايدي غفور بنحليمان املغرب 

3000ت بنحليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ت602.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   02 في  املؤرخ 

 LA املحدودة  املحؤولية  ذات  شركة 

MAISON DU BLED  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

اإلجتماعي رقم ت زاوية شارع طارق بن 

بنحليمان  الزرايدي غفور  زياد شارع 

املغرب   بنحليمان  3000ت  املغرب 

نتيجة ل : أزمة مالية.
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رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع  زياد  بن  طارق  شارع  زاوية  ت 

املغرب  بنحليمان  غفور  الزرايدي 

3000ت بنحليمان املغرب. 

و عين:

و  ابراهيم  الحائس   ابن  الحيد ة( 

رقم  د  بلوك  مريم  لال  حي  عنوانه ا( 

بنحليمان  3000ت  بنحليمان   203

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  سليمان   بان  االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم 608.

9Iت9

FABRIK PROD

فبريك برود
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FABRIK PROD

 BOUGHERBALE ,59

 AMERCHICHE MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

فافيك برود شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59، 

بوغراال أمرشيش - 50000 مراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2377ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
: فافيك  اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

برود.
األنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والعروض الفنية اإلبداعية، تسجيل 

جميع األنشطة املوسيقية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 59، 
50000 مراكش   - بوغراال أمرشيش 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد حمد عوض هللا عنوانه ا( 
الحي املحمدي بلبكار 50000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد أحمد عوض هللا عنوانه ا( 
الحي املحمدي بلبكار 50000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29232ت.
920I

إئتمانية برامي

AUTO PARTS TAIA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

إئتمانية برامي
شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 50ت53، ابن 
جرير املغرب

AUTO PARTS TAIA شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

صوالح بن احمد ابن جرير  - 50ت53 
ابن جرير   املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

587ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

مقرر حل  ت202  تت غشت  في  املؤرخ 

ذات  شركة   AUTO PARTS TAIA

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

00.000ت  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

صوالح بن احمد ابن جرير  - 50ت53 

بلوغ  لعدم  نتيجة  املغرب  جرير  ابن 

األهداف املحطرة.

و عين:

   ABDELOUAHAB الحيد ة( 

بن  صوالح  دوار  عنوانه ا(  و   TAIA

جرير    ابن  50ت53  جرير   ابن  احمد 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي  ت202  غشت  تت  بتاريخ 

صوالح بن احمد ابن جرير  - 50ت53 

ابن جرير   املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم 359.

Iت92

CASABLANCA CONSULTING GROUP

INJECTOY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 9ت

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

INJECTOY شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

6تت،الحي الصناعي موالي رشيد 

ـ سيدي عثمان - 20703 الدار 

البيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

57ت399.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  ت202  أكتوار  ت0  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   3.800.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   200.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املحتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

7ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم ت80082.

922I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CAPITAL MARKET

CONSULTING

شركة ذات املحؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الافيد 

2609 ، 50000، مراكش املغرب

 CAPITAL MARKET

CONSULTING شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 

رقم 9 الطابق الثاني االقامة  أ 2 

العزوزية  - 50000 مراكش املغرب.

موسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92953

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ممت  ت202  أكتوار   05 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مواد  جميع  وتحويق  بيع   / شراء 

البناء وكذلك إنجاز دراسات املشاريع 

في هذا املجال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

نوناف  9ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29682ت.

923I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AIT MAMA
شركة ذات املحؤولية املحدودة

تعيين محيف جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52500، الريش 

املغرب

AIT MAMA   شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6ت زنقة 

املوحدين حي 20 غشت الريش - 

52500 الريش املغرب.

تعيين محيف جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

753ت.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ت202 مم تعيين  28 أكتوار  في  املؤرخ 

محيف جديد للشركة الحيد ة( باسو 

سعيد   ، بنيكن  ابراهيم  اصوكي  

ادرفات  كمحيف آ ر

مبعا إلقالة محيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف   02 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

ت202 محت رقم 295.

925I

FIDUTRACO CONSULTING

AL MEAMAR AFFINITY
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

AL MEAMAR AFFINITY شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوار الشقة 2ت الطابق الرابع - 

30ت2 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2009ت5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   28
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 AL  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEAMAR AFFINITY
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال او االنشاءات املتنوعة.
زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرابع  الطابق  2ت  الشقة  الصنوار 

30ت2 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد محمد جبيفة :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
حصة   500   : كوثرعلفة  الحيدة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيد محمد جبيفة عنوانه ا( 53 

حي االنتعاث -  ريبكة املغرب.
 53 عنوانه ا(  كوثرعلفة  الحيدة 

حي االنتعاث -  ريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد محمد جبيفة عنوانه ا( 53 

حي االنتعاث -  ريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز ت202 محت رقم 788387.
925I

FIDUSCAL

 FATALIA  افو فطاليا طر
TRAVAUX

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32ت
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

  FATALIA TRAVAUX  فطاليا طرافو

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 233 

مجمع الحكني الفردوس مجموعة 

8ت الطابق 3  الشقة 7ت الحي 

الححني الدارايضاء  - 20202 

الدارايضاء  املغرب 

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   02

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

اإلقتضاء بمختصر تحميتها : فطاليا 

.FATALIA TRAVAUX  طرافو

تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاحات الخضراء - أشغال العامة 

و البناء.

 233  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجموعة  الفردوس  الحكني  مجمع 

الحي  7ت  الشقة    3 الطابق  8ت 

 20202  - الدارايضاء   الححني 

الدارايضاء  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيدة فاطمة أهروش  :  000.ت 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة فاطمة أهروش  عنوانه ا( 
58 رقم  ت شارع  حي سدري مجموعة 

الدارايضاء    20650 الدارايضاء    35

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة فاطمة أهروش  عنوانه ا( 
58 رقم  ت شارع  حي سدري مجموعة 

الدارايضاء    20650 الدارايضاء    35

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800775.

926I

MELIUS CONSULTING

 YESSOU STRATEGY &
COMMUNICATION

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

MELIUS CONSULTING
رقم 59 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20ت20، الدار البيضاء 

املغرب

 YESSOU STRATEGY &

COMMUNICATION  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20ت ، 

شارع الحزام الكبيف، إقامة ليليا ، 

الطابق الثالث ، رقم 25 ، - 20590 

الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.390503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

ممت  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نورالدين  حو  الحيد  ة(  مفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة  000.ت 

الحيد  ة(  لفائدة   حصة  000.ت 

إلياس  حو بتاريخ 08 نوناف ت202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   

9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم تت0ت80.

927I
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 افة  الشرق

KAY FRESH
شركة ذات املحؤولية املحدودة

محويل املقر االجتماعي للشركة

 افة  الشرق

59 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 59 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

KAY FRESH شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة مقع 

بالطابق االول رقم 3 شارع بكاي 

لهبيل اقامة رياض املدينة رقم 59 

بركان - 63300 بركان املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7633

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مم  محويل   ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شقة مقع بالطابق االول رقم 3 شارع 

بكاي لهبيل اقامة رياض املدينة رقم 

املغرب«  بركان   63300  - بركان   59

القطب   672 الافيد  »صندوق  إلى 

 - بركان  مداغ  مكرر   2 س  الفالحي 

63300 بركان  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  9ت  بتاريخ  بافكان   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت665/202.

928I

ABA GESTION SARLAU

URH 57
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

URH 57 شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 رقم 

ت2 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522937

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 URH  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.57

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ACTIVITES DES MARCHANDS

.DES BIENS IMMOBILIERS

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الروداني  ابراهيم  332شارع 
ت2 إقامة ريحان حي املعاريف  5 رقم 

20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : عطية  بن  عمر  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  عطية  بن  عمر  الحيد 

 RUE LANNES 53000 LAVAL  06

FRANCE 75000 باريس  فرنحا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  عطية  بن  عمر  الحيد 

 RUE LANNES 53000 LAVAL  06

FRANCE 75000 باريس  فرنحا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800950.

929I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

TRADANDI
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

TRADANDI شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
القوات املحاعدة رقم 83 مكرر 

العيون - 70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ت389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  5ت 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADANDI

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل الافي والنقل

الخدمات واألعمال ذات الصلة

نقل البضائع

التجارة العامة

استيفاد و مصدير

الخدمات واألعمال املتنوعة.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكرر   83 رقم  املحاعدة  القوات 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

الحيد محمد راوع :  000.ت حصة 
بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحيد محمد راوع عنوانه ا( شارع 
ت0  املحعودي بدون رقم حي الوحدة 

العيون 70000 العيون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الحيد محمد راوع عنوانه ا( شارع 
ت0  املحعودي بدون رقم حي الوحدة 

العيون 70000 العيون  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3508/202.
930I

FCF

 ATLANTIC TRUCK
SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

محويل املقر االجتماعي للشركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 
املغرب

 ATLANTIC TRUCK SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مديونة 

مجاطية اوالد طالب - 20590 الدار 
البيضاء املغرب.

محويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.558679
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في تت أكتوار ت202 مم  محويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - طالب  اوالد  مجاطية  »مديونة 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20590
حجاج  سيدي  بوعزيز  اوالد  »دوار 
البيضاء   الدار   20672  - حصار  واد 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

تت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799930.

Iت93

NEOCOMPTADUNORD

ECOLODGE 42
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ECOLODGE 52  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

905ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOLODGE 52

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري، بيع و شراء جميع األمالك.

عنوان املقر االجتماعي : 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

 SEVE PASCALE الحيدة 
بقيمة  حصة   CLAUDINE :  00ت

000.ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SEVE PASCALE الحيدة 
عب  زنقة  عنوانه ا(   CLAUDINE
الصمد كنون رقم 52 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
 SEVE PASCALE الحيدة 
عب  زنقة  عنوانه ا(   CLAUDINE
الصمد كنون رقم 52 90000 طنجة 

طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 258039.
932I

STE CLUB RACHDI

CLUB RACHDI SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE CLUB RACHDI
27 مكرر زنقة موالي الححن وجدة 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
CLUB RACHDI SARL AU شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 مكرر 
زنقة موالي الححن - 60000  وجدة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ت7ت26.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
مم  ت202  أكتوار   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»0.000ت  من  أي  درهم«   50.000«
درهم« إلى »60.000 درهم« عن طريق 

:  مقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

ت202 محت رقم 3962.
933I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SHERLOCK-HOLMES
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC

STE SHERLOCK-HOLMES شركة 
ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�ضي مرآب ت-5-5 ديار االمل شارع 

الدار البيضاء حي االمل  - 23000 
بني مالل املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت5ت2ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  0ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHERLOCK-HOLMES
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�ضي مرآب 5-5-ت ديار االمل شارع 
الدار البيضاء حي االمل  - 23000 بني 

مالل املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
: الفاروق  العابدين  زين   الحيد 
500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد حميد مرشود :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاروق  العابدين  زين  الحيد 
 23000 تحليت   ايت  حي  عنوانه ا( 

بني مالل املغرب.

عنوانه ا(  مرشود  حميد  الحيد 

مالل  بني   23552 امبارك  اوالد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الفاروق  العابدين  زين  الحيد 

 23000 تحليت   ايت  حي  عنوانه ا( 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 7ت نوناف 

ت202 محت رقم 088ت.

935I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MANS RECYCLING
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

MANS RECYCLING  شركة ذات 

املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 225 

مكرر الطابق الحفلي مرجان ت ايت 

والل  - 57723 مكناس املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف   30

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 MANS : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.RECYCLING

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس املحتعملة بالجملة.
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مدوير  إعادة   و  معالجة   -

املنحوجات املحتعملة.

- استيفاد و مصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 225 

ايت  ت  الحفلي مرجان  الطابق  مكرر 

والل  - 57723 مكناس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

: املنصوري   الدين   الحيد صالح 

500 حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

الحيد محمد حجار  :  500 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصوري   الدين  صالح  الحيد 

عنوانه ا( 5 الطابق 2 عمارة اال وين 

حي الحالم  50000 مكناس املغرب.

عنوانه ا(  حجار   محمد  الحيد 

هولندا  35ت99 سوسط هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

املنصوري   الدين  صالح  الحيد 

عنوانه ا( 5 الطابق 2 عمارة اال وين 

حي الحالم  50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  9ت  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

ت202 محت رقم 5988.

935I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SIA RACH
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 72000، املر�ضى العيون 

املغرب

SIA RACH  شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

يوسف بن  ماشفين رقم 35 شقة  5 

- 70002  املر�ضى العيون  املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  تت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 SIA  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RACH

مجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيفاد  ومصدير  تحويق  األسماك. 

والر ويات  األسماك  أنواع  جميع 

ومنتجات  واملحار  والقشريات 

أو  املحلية  األ رى  البحرية  املأكوالت 

املحتوردة عن طريق سفن الصيد أو 

التجميد ........
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يوسف بن  ماشفين رقم 35 شقة  5 - 

70002  املر�ضى العيون  املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : رشيد  هللا  عبد  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  رشيد  هللا  عبد  الحيد 
بلوك ت  رقم 253 الحي الجديد ازرو 

ايت ملول   80000 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  رشيد  هللا  عبد  الحيد 
بلوك ت  رقم 253 الحي الجديد ازرو 

ايت ملول   80000 ايت ملول املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3509/202.

936I

NOTAIRE

IRIA RESORT
شركة ذات املحؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

IRIA RESORT »شركة ذات 
املحؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 36 زنقة 
عالل ابن احمد كليز املغرب 5000 

مراكش املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ت583.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8ت أكتوار ت202
األسا�ضي  النظام  مالءمة  مقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

ومحديد الصالحيات للمحيفين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم   
نوناف  7ت  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

ت202 محت رقم 29635ت.

937I

CABINET CRCOM

TANNERIE YASMINE
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغراية
 TANNERIE YASMINE

شركة ذات محؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

22 الحي الصناعي عين النقبي حي 

الجديد فاس املدينة - 30000 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  غشت   25

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANNERIE YASMINE

غرض الشركة بإيجاز : الضباغة

اإلستيفاد والتصدير.
 22 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحي الصناعي عين النقبي حي الجديد 

فاس املدينة - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : سعيد  اجقارعي  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  سعيد  اجقارعي  الحيد 
فاس  تغات  ت  املنتزه  مجزئة  أ   9 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  سعيد  اجقارعي  الحيد 
فاس  تغات  ت  املنتزه  مجزئة  أ   9 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 27ت5.

938I
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ABA GESTION SARLAU

 CHEFAE DE GESTION

SANITAIRE
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 CHEFAE DE GESTION

SANITAIRE  شركة ذات املحؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 

ابن بطوطة مكتب رقم ت2 طابق ت 

الدارلبيضاء - 20000 الدارلبيضاء  

املغرب

مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522939

5ت  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار 

املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHEFAE DE GESTION  :

.SANITAIRE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ADMINISTRATION ET GESTION

 DES ETABLISSEMENTS

.D’HOSPITALISATION

58 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

ت  طابق  ت2  رقم  مكتب  بطوطة  ابن 

الدارلبيضاء    20000  - الدارلبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الناصري  الوليد  محمد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة   250   :

للحصة.

 220   : سعاد  الدي  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

00ت    : اليوسفي  ايمان  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

 200   : ميلودي  زينب  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

قيطوني  ادري�ضي  ليلى  الحيدة 

درهم  00ت  بقيمة  حصة   250   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  الوليد  محمد  الحيد 
شارع  الشحرور  زنقة   25 عنوانه ا( 
30000 فاس   الكرامة الزهورت فاس 

املغرب.

الحيدة سعاد  الدي عنوانه ا( 8 
زنقة ابي مو�ضى االشعري بورمانة م ج 

فاس 30000 فاس  املغرب.

الحيدة ايمان اليوسفي عنوانه ا( 

عين  طريق   2 الراشدية  حي   89

الشقف فاس 30000 فاس  املغرب.

عنوانه ا(  ميلودي  زينب  الحيدة 

27 شارع عبد الرحيم الحقاط اقامة 

 30000 فاس  3ت  الشقة  الوحدة 

فاس  املغرب.

قيطوني  ادري�ضي  ليلى  الحيدة 

طريق  شالة  شارع   3 فيال  عنوانه ا( 

إيموزار فاس 30000 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
الناصري  الوليد  محمد  الحيد 
شارع  الشحرور  زنقة   25 عنوانه ا( 
فاس    30000 فا  الزهورت  الكرامة 

املغرب

الحيدة ايمان اليوسفي عنوانه ا( 

عين  طريق   2 الراشدية  حي   89

الشقف فاس 30000 فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

9ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 800939.

939I

FISCABEL

SOCIETE  SUPER LAIT HAS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FISCABEL

 HAY  ENNAHDA  TIFLET ، 59

15100، TIFLET MAROC

 SOCIETE  SUPER LAIT HAS

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 96تت  

حى   اال ندلس  ميفلت عمالة  

مالخميحات 00ت5ت ميفلت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

SOCIETE  SUPER LAIT HAS شركة 

ذات محؤولية محدودة ذات الشريك 

 200.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

96تت  حى   اال ندلس  ميفلت عمالة  

املغرب  ميفلت  00ت5ت  مالخميحات 

نتيجة الملنافحة  التي   عرفها  القطاع  

والتكلفة  في  املصاريف.

و عين:

و  الهحهاس  الحاج   الحيد ة( 

عنوانه ا( ايت قحو الحوشات سدي 

عبدرزا ميفلت 00ت5ت ميفلت املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 08 نوناف ت202 وفي 96تت  حي  

اال  ندلس  ميفلت عمالة  مالخميحات 

00ت5ت ميفلت مامغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

6ت  بتاريخ  بالخميحات   االبتدائية 

نوناف ت202 محت رقم ت33ت.

950I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE CONSULTING

COMPTA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني  نيفرة ، 55000، 

 نيفرة املغرب

 STE CONSULTING COMPTA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الفتس 

رقم 78 زنقة 23  نيفرة  - 55000 

 نيفرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت52ت.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  مقرر  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

 STE CONSULTING COMPTA

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  0.000ت 

اإلجتماعي حي الفتس رقم 78 زنقة 23 

املغرب   55000  نيفرة   -  نيفرة  

نتيجة لعدم الوصول للهدف.

و عين:

و  كريمي  رشيدة   الحيد ة( 

55000  نيفرة  عنوانه ا(  نيفرة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

ت202 وفي حي الفتس  08 نوناف  بتاريخ 

 55000  - 23  نيفرة   زنقة   78 رقم 

 نيفرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت399/202.

Iت95
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AAD GROUP
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني  نيفرة ، 55000، 
 نيفرة املغرب

STE AAD GROUP شركة ذات 
املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة مازة 
رقم 58ت  نيفرة - 55000  نيفرة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   27
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 STE  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AAD GROUP
التصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملحاعدات  الخدمات   - واالستيفاد 

الصحية   - التطوير التكنولوجي .
عنوان املقر االجتماعي : زنقة مازة 
55000  نيفرة   - 58ت  نيفرة  رقم 

املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
 900   : يونس  الحيد  عقوبي 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
50 حصة    : الحيد فجوي يونس 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
الحيد الشويي احمد :  50 حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  يونس  الحيد  عقوبي 

 نيفرة 55000  نيفرة املغرب.

عنوانه ا(  يونس   فجوي  الحيد 

 نيفرة 55000  نيفرة املغرب.

عنوانه ا(  احمد  الشويي  الحيد 

 نيفرة 55000  نيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  احمد   الشويي  الحيد 

 نيفرة 55000  نيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت397/202.

952I

HOME COMPTA

O.Z.F ELEC
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HOME COMPTA

 WIFAK ت BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

O.Z.F ELEC شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر بنو حبيب مجزئة 

املشرق 2 الطابق ت رقم 3 - 20050 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

53ت355.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
مقرر  ت202  يوليوز   07 في  املؤرخ 

محدودة  محؤولية  ذات  شركة  حل 

  O.Z.F ELEC الوحيد  الشريك  ذات 

درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 

شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

بوركون زنقة جعفر بنو حبيب مجزئة 
 20050 - 3 ت رقم  2 الطابق  املشرق 

ت/    : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التصفية املحبقة للشركة:

إ ضاع  الوحيد  الشريك  قرر 

الشركة للتصفية.

2/  تعيين مصف للشركة:

نفحه   الوحيد  الشريك  عين 

جميع  إعطائه  و  للشركة  مصف 
الحقوق

3/  تعيين محل التصفية:

مخصيص  الوحيد  الشريك  قرر  

املقر االجتماعي مقرا للتصفية.

.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بوركون زنقة جعفر بنو حبيب مجزئة 

 20050 - 3 ت رقم  2 الطابق  املشرق 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  اوزيف  الدين   بدر  الحيد ة( 
عنوانه ا( الوفاق 3 زنقة 78 رقم 35 

األلفة 20250 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم 799520.

953I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE F.Y.HAPEE CAR
شركة ذات املحؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني  نيفرة ، 55000، 

 نيفرة املغرب

STE F.Y.HAPEE CAR  شركة 

ذات املحؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

529 حي الحالم  نيفرة  - 55000 

 نيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2593

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف  ت0  في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املحؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ     F.Y.HAPEE CAR

مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 

الحالم  حي   529 مجزئة  اإلجتماعي 

املغرب  55000  نيفرة   -  نيفرة  

نتيجة ل : عدم الوصول للهدف.

مجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 55000  - الحالم  نيفرة   حي   529

 نيفرة املغرب. 

و عين :
يونس   ياري   الحيد ة( 

 و عنوانه ا(  نيفرة 55000  نيفرة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود مبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت398/202.

955I

IGO GLO
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة.

. اسفي، 56000، اسفي املغرب

IGO GLO شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 08 
زنقة موالي رشيد الحي الححني 

اليوسفية - 56030 اليوسفية 

املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ت6ت3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار   06

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 IGO  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLO

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات

الخاص  للححاب  البضائع  نقل 

ولآل رين

املفاوض

مأجيف املعدات

ماجر محتلزمات املكامب

ماجر أجهزة كمبيومر

الحراسة والحماية

رسم الخطط

 دمات

التدبيف املنزلي والتنظيف.

 08 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الححني  الحي  رشيد  موالي  زنقة 

اليوسفية   56030  - اليوسفية 

املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : الطالبي  سهيلة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيدة سهيلة الطالبي عنوانه ا( 

حي العيون زنقة 3ت رقم 06 اليوسفية 

56030 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

الحيدة سهيلة الطالبي عنوانه ا( 

حي العيون زنقة 3ت رقم 06 اليوسفية 

56030 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

 27 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أكتوار ت202 محت رقم 525.

955I

CHOUDERIE ACHAMAL SARL

CHOUDERIE ACHAMAL

شركة ذات املحؤولية املحدودة

قفل التصفية

CHOUDERIE ACHAMAL SARL

 5AV, YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME ETAGE

 N °3 5AV, YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME ETAGE N °3،

90000، طنجة املغرب

CHOUDERIE ACHAMAL شركة 

ذات املحؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5شارع  

يوسف بن تشفين الطابق الثاني 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.97503

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  مقرر  ت202  نوناف   08 في  املؤرخ 

شركة   CHOUDERIE ACHAMAL

مبلغ  املحدودة  املحؤولية  ذات 

وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 

يوسف  5شارع   اإلجتماعي  مقرها 

 -  3 رقم  الثاني  الطابق  تشفين  بن 

90000 طنجة املغرب نتيجة ل- رغبة 

الشركاء.

و عين:

و  اشطوط  النبي   عبد  الحيد ة( 

 8 رقم   22 زنقة  بوححاين  عنوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب  طنجة   90080

للشركة.

و قد مم انعقاد الجمعية الختامية 

 5AV, وفي  ت202  نوناف   08 بتاريخ 

 YOUSSEF IBNOU TACHEFINE

 ,2EME ETAGE N °3 - 90000

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ت202 محت رقم 258008.

956I

STE BABOUZID

AZ SALHI TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
AZ SALHI TRAVAUX  شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 
مدينة الوفاق رق د325ت العيون - 

70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38927

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 AZ  : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALHI TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية والبناء.
مشروع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  د325ت  رق  الوفاق  مدينة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
000.ت    : صلحي  عزدين  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  صلحي  عزدين  الحيد 
دوار اوالد حمو رحو صاكة جرسيف 

00ت35 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  صلحي  عزدين  الحيد 
دوار اوالد حمو رحو صاكة جرسيف 

00ت35 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5ت35.

957I

STE BABOUZID

INTER CONSTRVSAHARA
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 INTER CONSTRVSAHARA

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
الوحدة مجموعة E رقم 886 العيون 

- 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38929

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 INTER : اإلقتضاء بمختصر تحميتها

.CONSTRVSAHARA
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية والبناء.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة E رقم 886 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
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أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقحم كالتالي:

صلحي  الرحمان  عبد  الحيد 
درهم  00ت  بقيمة  حصة  000.ت    :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صلحي  الرحمان  عبد  الحيد 
عنوانه ا( دوار اوالد حمو رحو صاكا 

كرسيف 00ت35 كرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
صلحي  الرحمان  عبد  الحيد 
عنوانه ا( دوار اوالد حمو رحو صاكا 

كرسيف 00ت35 كرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 5ت35.
958I

STE BABOUZID

CONSTRU MATRAV
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
CONSTRU MATRAV شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوفاق رق د323ت العيون - 
70000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ت3893

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  7ت 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRU MATRAV

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية والبناء.

مشروع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون  د323ت  رق  الوفاق  مدينة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

الحيد كريم سلوم :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  سلوم  كريم  الحيد 

الناضور 62000 ناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  سلوم  كريم  الحيد 

الناضور 62000 ناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  7ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3ت35.

959I

FDLK SERVICES

فدلك سرفيس
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FDLK SERVICES

 F6 APPT 2 ,1 ETAGE YASSMINA

 BD MOHAMED VI ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

فدلك سرفيس شركة ذات 

محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ف6 شقة 

2 طابق ت ياسمينة ت شارع محمد 

الحادس  - 25000  ريبكة املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  أكتوار  8ت 

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

: فدلك  اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

سرفيس.

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال متنوعة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي : ف6 شقة 

محمد  شارع  ت  ياسمينة  ت  طابق   2

الحادس  - 25000  ريبكة املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : وسيم  امونان  الحيد 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  وسيم  امونان  الحيد 
درب الفقراء زنقة 6 رقم 6ت  20550 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  وسيم  امونان  الحيد 
درب الفقراء زنقة 6 رقم 6ت  20550 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  تت  بتاريخ  بخريبكة   االبتدائية 

ت202 محت رقم 555.

950I

SERVIAP

FOUZAGRI

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SERVIAP

رقم  ت زاوية شارع طارق بن زياد 

بنحليمان ، 3000ت، بنحليمان 

املغرب

FOUZAGRI شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزاية رقم 

ت شارع طارق ابن زياد شارع الزرادي 

غفور بنحليمان الزاية رقم ت شارع 

طارق ابن زياد شارع الزرادي غفور 

بنحليمان 3000ت بنحليمان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5323

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

مقرر حل  ت202  09 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  محؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    FOUZAGRI الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم  0.000ت  رأسمالها 

ت  رقم  الزاية  اإلجتماعي  مقرها 

الزرادي  شارع  زياد  ابن  طارق  شارع 

شارع  ت  رقم  الزاية  بنحليمان  غفور 

غفور  الزرادي  شارع  زياد  ابن  طارق 

املغرب  بنحليمان  3000ت  بنحليمان 

فيوس  جائحة  بحبب   : ل  نتيجة 

كورونا املحتجد.

و حدد مقر التصفية ب زنقة عين 

3000ت   - بنحليمان   5 رقم  الشعرة 

بنحليمان املغرب. 

و عين:

و  فوزية  الزياني    الحيد ة( 

 5 رقم  الشعرة  عين  زنقة  عنوانه ا( 

املغرب  بنحليمان  3000ت  بنحليمان 

كمصفي  ة( للشركة.
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وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 25 بتاريخ  سليمان   بان  االبتدائية 

غشت ت202 محت رقم 565.
Iت95

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الحاقية 

الحمراء

G.A.B GARD
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الحاقية الحمراء

صندوق الافيد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

G.A.B GARD شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  ط 
الرملة ت0 زنقة املنامة رقم 02 
العيون - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  3ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 G.A.B  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.GARD
غرض الشركة بإيجاز : - حماية

- واصفة عامة ، جميع العمليات 
املتعلقة ، بشكل مباشر أو غيف مباشر 
، كلًيا أو جزئًيا بواحدة أو أ رى من 
لتحهيل  أعاله  إليها  املشار  العمليات 
 ، الشركة  نشاط  مطوير  أو  تعزيز  أو 
وكذلك جميع املشاركات ، املباشرة أو 
غيف املباشرة ، بأي شكل من األشكال 
لتحقيق  تحعى  التي  الشركات  في   ،

أهداف مماثلة أو ذات صلة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 02 رقم  املنامة  زنقة  ت0  الرملة   ط 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.ت درهم، مقحم كالتالي:

0.000ت    : احمنيها  كبل  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  احمنيها  كبل  الحيدة 

الراشيدية  زنقة  ت0  الرملة  حي  ط 

العيون    70000 العيون  9ت  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  احمنيها  كبل  الحيدة 

الراشيدية  زنقة  ت0  الرملة  حي  ط 

العيون     70000 العيون  9ت  رقم 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 

نوناف  6ت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم ت3590/202.

952I

مكتب معيشة للححابات و األستشارات الجبائية

BELLOUMI AGRO SERVICES

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب معيشة للححابات و 

األستشارات الجبائية

حي الحالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 5200ت، سيدي سليمان 

املغرب

  BELLOUMI AGRO SERVICES
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املحمدية 5 رقم 200 - 5200ت 

سيدي سليمان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  ت202  نوناف  6ت  في  املؤرخ 
محدودة  محؤولية  ذات  شركة 
 BELLOUMI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ     AGRO SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم  00.000ت 
 200 رقم   5 املحمدية  حي  اإلجتماعي 
املغرب  سليمان  سيدي  5200ت   -

نتيجة ل : مدهور القطاع.
حي  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
5200ت   -  500 رقم   5 املحمدية 

سيدي سليمان املغرب. 
و عين:

و  بلومي  محمد   الحيد ة( 
5200ت  سليمان  سيدي  عنوانه ا( 
سيدي سليمان املغرب  كمصفي  ة( 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
االبتدائية بحيدي سليمان  بتاريخ 6ت 

نوناف ت202 محت رقم ت325/202.
953I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE CENTRE
 HABERICO DE

KINESITHERAPIE SARL AU
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE CENTRE HABERICO

 DE KINESITHERAPIE SARL AU

شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�ضي شقة رقم 95 زنقة سيدي 

عبد الرحمان مجدوب حي طارق ت 

فاس - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79ت70

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  مم  ت202  يونيو   07

محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تحمية 

 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE CENTRE HABERICO

.DE KINESITHERAPIE SARL AU

التفويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي  زنقة   95 رقم  شقة  االر�ضي 

ت  طارق  حي  مجدوب  الرحمان  عبد 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : حافيكو   زهرة  الحيدة 

حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا(  حافيكو   زهرة  الحيدة 
2ت2 مجزئة القرويين طريق عين  رقم 

الشقف 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  حافيكو   زهرة  الحيدة 
2ت2 مجزئة القرويين طريق عين  رقم 

الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

ت202 محت رقم 5976.
955I

STE BABOUZID

GUENOU TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
GUENOU TRAVAUX شركة ذات 
محؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد بلوك ف رقم ت8 العيون - 
7000 العيون املغرب

مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38859

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUENOU TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية والبناء.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
 - العيون  ت8  رقم  ف  بلوك  رشيد 

7000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:

000.ت    : اشكنو  امبارك  الحيد 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  اشكنو  امبارك  الحيد 
العيون  7000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن محيفي الشركة:

عنوانه ا(  اشكنو  امبارك  الحيد 
العيون  7000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3565.
955I

LAF CONSEIL

 FOURNITURE
 INNOVATION COUTURE

SARL AU
شركة ذات املحؤولية املحدودة

مأسيس شركة

LAF CONSEIL
 LOTISSEMENT EL HAMED
 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

 FOURNITURE INNOVATION
COUTURE SARL AU شركة ذات 

املحؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 

الحمد املجاطيةالطريق اإلقليمية 
5ت30 أوالد الطالب البقعة رقم 262 

- 20590 الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املحؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522537
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف   05
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FOURNITURE INNOVATION

.COUTURE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 
لوازم الخياطة.

مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلقليمية  املجاطيةالطريق  الحمد 
5ت30 أوالد الطالب البقعة رقم 262 

- 20590 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  وجري  الحيد  الد 
 28 رقم  ت2  بلوك  عثمان  سيدي 
الدار البيضاء 29005 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  وجري  الحيد  الد 
 28 رقم  ت2  بلوك  عثمان  سيدي 
الدار البيضاء 29005 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
5ت  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نوناف ت202 محت رقم -.
956I

STE BABOUZID

ZEAT TRAVAUX
شركة ذات محؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA تer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 ZEAT TRAVAUX

شركة ذات محؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزئة 
الوحدة مجموعة ج رقم 880 

العيون - 70000 العيون املغرب
مأسيس شركة ذات محؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38857

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  مم  ت202  نوناف  ت0 
محؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  محؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 ZEAT  : اإلقتضاء بمختصر تحميتها 

.TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية والبناء.
مجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة ج رقم 880 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
00.000ت  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقحم كالتالي:
الحيد عمر الزيات :  000.ت حصة 

بقيمة 00ت درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا(  الزيات  عمر  الحيد 

العيون  70000 العيون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  الزيات  عمر  الحيد 

العيون  70000 العيون  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  تت  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

ت202 محت رقم 3563.
957I

CAJF CO

 ARCELORMITTAL
INTERNATIONAL AFRICA

انفصال أوإدماج 
CAJF CO

 rue Ait ourir 3 rue Ait ourir، 3
20250، CASABLANCA Maroc

 ARCELORMITTAL
INTERNATIONAL AFRICA

وعنوان مقرها اإلجتماعي ب شارع 
زرقطوني  زنقة شيال املكتب 6. 99ت 

20230الدار البيضاء املغرب
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رقم التقييد في السجل التجاري 
ت29556.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو ت202 مقرر إدماج 

الشركات:
إسمها  أو  تحميتها  شركة 
 ARCELORMITTAL التجاري 
 INTERNATIONAL AFRICA AMIA
شارع  ب  اإلجتماعي  مقرها  الكائن  و 
99ت 20230الدار البيضاء  زرقطوني 

املغرب
  شركة تحميتها أو إسمها التجاري     
 ARCELOR SERVICES ET
 SOLUTIONS  ACIERS MAROC
AMDS و الكائن مقرها اإلجتماعي ب 
 20200 الشالالت  بلدية  07ت  طريق 

املحمدية املغرب
إعادة   : الشركات  إدماج  دواعي 

الهيكلة الدا لية.
املخطط  مبحيط   : أهدافه 
ملجموعة القانوني  التنظيمي 

.ARCELOR
املقتناة  الشركة  مجلب   : شروطه 

عاملية أصولها إلى وضعها الحالي
تعيين و مقديم األصول و الخصوم 
أو  الضامة  للشركات  نقلها  املزمع 

الشركات الجديدة :
امللكية والحقوق والقيم

كما مم تحليم الحصص أو األسهم 
الشركة  ستصبس   : التالية  بالكيفية 
الشركة  لدائني  مدينة  املقتناة 

املمتصة.
األسهم  أو  الحصص  إعطاء  مم  و 
يناير  فامس   : بتاريخ  األرااح  في  الحق 

ت202.

املنجزة  العمليات  صالحية 

املضمومة  الشركات  طرف   من 

املحاسباتي  املنظور  من  املنفصلة  أو 

و   2020 ت3 دجناف  ماريخ  ابتداءا من 

املعنية  الشركات  ححابات  حصرت 

شروط  إلعداد  املحتعملة  باألمر 

العملية بالتواريخ التالية:

 ARCELOR SERVICES شركة 

 ET SOLUTIONS ACIERS AU

MAROC بتاريخ ت3 دجناف 2020.

حقوق  مبادل  نحبة  حددت  و 
األمر  اقت�ضى  إن  و  00ت،  في  الشركة 
00ت  التبادل  لفرق  املعدل  املبلغ 

درهم.
درهم  00ت  مبلغ  كما  صص 

لعالوة إدماج الشركات.
ذوي  للشركاء  املخولة  الحقوق 
سندات  لحاملي  و  الخاصة  الحقوق 
كل  االقتضاء  عند  و  األسهم،  غيف 

االمتيازات الخاصة :
وجود  عدم  على  الطرفان  امفق 

مكان للتبادل
املحتوعبة  الشركة  أسهم  ملغى 

.
ً
نهائيا

الشركة  مال  رأس  في  زيادة  ال 
املحتحوذة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 23 البيضاء.بتاريخ  بالدار  التجارية 

غشت ت202 محت رقم 790577.
958I

ML EXPERTS

ORSYP MAROC
شركة ذات محؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 ORSYP MAROC

شركة ذات محؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد  في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 ، شارع 
موحا أو حمو ، الطابق الثاني ، رقم 

5 - الدار البيضاء ، املغرب  - 20000  
الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

85939ت.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  مقرر  9ت20  نوناف   08 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  محؤلية  ذات  شركة 
  ORSYP MAROC الوحيد  الشريك 
درهم  00.000ت  رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 ، شارع 

موحا أو حمو ، الطابق الثاني ، رقم 

5 - الدار البيضاء ، املغرب  - 20000  

الدار البيضاء  املغرب  نتيجة ل : حل 

مبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 85 ، شارع 
موحا أو حمو ، الطابق الثاني ، رقم 5. 

- 20000 الدار البيضاء املغرب . 
و عين:

الحيد ة( مهدي   لحلو و عنوانه ا( 
 9 بناية  غاندي  شارع  مول  غاندي 
رقم 5 20000 الدار البيضاء املغرب  

كمصفي  ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  مبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجناف 9ت20 محت رقم 967ت72.
959I

GEOAP
رقم 39 زنقة محمد عبدو 

حي الليمون الرياط ، 0060ت، 
الرااط املغرب

GEOAP شركة ذات املحؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
زنقة محمد عبدو حي الليمون - 

0060ت الرااط املغراتأسيس
 شركة ذات املحؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0057ت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  مم  ت202  شتناف  3ت 
املحؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املحؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تحمية 
 : تحميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEOAP
مصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخرائط
املعلومات  نظم  إدماج  و  برمجة 

(SIG  الجغرافية
في  دراسات  و  استشارة  مكوين, 

ميدان الجيومامكس.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الليمون  حي  عبدو  محمد  زنقة   39

0060ت الرااط املغرب.

أجلها  من  مأسحت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

0.000ت  الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقحم كالتالي:

حصة  ت5   : حمود  ياسين  الحيد 
بقيمة 00ت درهم للحصة .

 59  : الوالي  اسليمان  الحيدي 
حصة بقيمة 00ت درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا(  حمود  ياسين  الحيد 
رقم 39 زنقة محمد عبدو حي الليمون 

0060ت الرااط املغرب.
عنوانه  الوالي  اسليمان  الحيدي 
حي  عبدو  محمد  زنقة   39 رقم   ا( 

الليمون 0060ت الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن محيفي الشركة:
عنوانه ا(  حمود  ياسين  الحيد 
رقم 39 زنقة محمد عبدو حي الليمون 

0060ت الرااط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
نوناف  ت0  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

ت202.
960I

استدراك  طإ وقع بالجريدة الرسمية 

عدد 5683

 بتاريخ29 سبتماف ت202،

I 865 الصفحة ت953ت، إعالن رقم 

MCA CONSULTING
5، شارع عبد اللطيف بن قدور

 الدار البيضاء

ATLAS VOYAGES شركة
شركة املحاهمة

رأسمالها : 30.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 50ت شارع الجيش 

امللكي، الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري 

29205
املؤرخ  اإلدارة  مجلس  بمقت�ضى 
افتتاح  قرر  ت202  يوليو   5 بتاريخ 
فرعين : الدار البيضاء، 0ت زنقة باب 

العرفان حي راسين.
التجاري سيال  املركز   : بوعزة  دار 
محل  مرمفع،  األر�ضي  الطابق  بالزا 

رقم 7ت.2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  مم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  محت  ت202  سبتماف  3ت 

.792562
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : ت7/ت202
ححاب رقم :  5208

بناني وورثة  : سعاد  الطرف األول 
التعريف  البطاقة  رقم  زماحي، 

.Dالوطنية : 00699ت
الرا�ضي،  فؤاد   : الثاني  الطرف 
 : الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

تGM5355. مغربي الجنحية.
األصل التجاري : صيدلية.

العنوان : الرااط 965 حي املنزه.
رقم السجل التجاري : 37226.

بمصحلة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
5ت  عشر   غاية  محة  إلى  بالرااط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

16 مكرر

املحكمة التجارية بالرااط
ملف رقم66/ت202
ححاب رقم :  63ت5

الصنهاجي  سهام   : األول  الطرف 
 : الوطنية  البطاقة  رقم  الغازي 

BE 558063 مغراية الجنحية.
أسعيدي  وسيلة   : الثاني  الطرف 
الوطنية :  التعريف  البطاقة  رقم 

تA37203 مغراية الجنحية.
رقم  اسعيدي  عبدالحميد 
 F695  : الوطنية  التعريف  البطاقة 

مغربي الجنحية.
األصل التجاري : ا صائي نظارات 
مركب  املنزه  حي  م  ي  ح  العنوان: 
رقم  الرااط   89 رقم  متجر  املنال 

السجل التجاري : 68590.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
5ت  عشر  غاية  محة  إلى  بالرااط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

17 مكرر

املحكمة التجارية بالرااط
ملف رقم : 70/ت202
ححاب رقم : 50تت

الطرف األول :
بطاقة  رقم  مارسيل،  محمد 
مغربي   H79ت  : الوطنية  التعريف 

الجنحية.
الطرف الثاني :

 MARCIL ASSURANCES شركة 
مارسيل،  محمد   : القانوني  محيفها 
 : الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

.H79ت
ت  رقم  بهت  زنقة   36  : العنوان 

الرااط.
رقم السجل التجاري : 56ت88.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
5ت  عشر  غاية  محة  إلى  بالرااط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

18 مكرر

املحكمة التجارية بالرااط
ملف رقم : 50/ت202
ححاب رقم : 3776

مصلح،  مباركة   : األول  الطرف 
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

AD29372، مغراية الجنحية.
النجمي،  فاطمة   : الثاني  الطرف 
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

A230582، مغراية الجنحية.
األعشاب،  بائع   : التجاري  األصل 
العنوان : 562ت محيفة ت، ممارة، رقم 

السجل التجاري 88638.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
عشر  5ت)  غاية  محة  إلى  بالرااط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

39 مكرر

املحكمة التجارية اكادير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 28/2020ت

ححاب  صو�ضي : 867ت
ت9027/2

هبة حصص في االصل التجاري
النشرة االولى

املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
الحيد  وهب  9ت20،  فافاير  2ت  في 
رقم  الوطنية  بطاقته  جنني  عبد هللا 
اجننى  فاطمة  والحيدة   J9355ت
 BE97859 رقم  الوطنية  بطاقتها 
وهي  املشاعة  حصصيهما  جميع 
هللا  لعبد  بالنحبة   2/5 الخمحان 
جنني والخمس 5/ت بالنحبة لفاطمة 
حنني من مجموع االصل التجاري لبيع 
املواد الغذائية بالجملة الواقع بعمارة  
اكادير  مراكش  شارع  امبارك  الحاج 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
6ت3ت2  رقم  محت  باكادير  التجارية 
جنني  محمد  الحيد  شقيقها  لفائدة 
.J53985 التعريف  لبطاقة  الحامل 
كتابة  مصلحة  رئيس  فان  واذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  الضبط  علن 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
دا ل  باكادير  التجارية  باملحكمة 
الثانية  للنشرة  5ت يوما املوالية  اجل 
طبقا للمادة 83، 85 و05ت من مدونة 

التجارة.
اإلعالن الثاني

محت جميع التجفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : ت57/202ت

ححاب رقم : 3766
بيع األصل التجاري

يوليو  3ت  في  بمقت�ضى عقد عرفي 
بتاريخ بمراكش  ومسجل   ت202 
الحيدة  باعت  ت202  أغحطس   9  
للبطاقة  الحاملة  انصاري  مليكة 
برقم  الحاكنة   SH02955ت الوطنية 

977ت حي املحمدي اكادير.
 BLINE TRANS شركة  لفائدة 
اوالد  بدوار  مقرها  الكائن   SARL
سيدي  ت79  رقم  ا  بلوك  بلعكيد 
سجل  مراكش  الويدان  براهيم 
التجاري رقم 65ت6تت ممثلها الحيد 
للبطاقة  الحامل  اسامة  بوطاهر 
الوطنية 730تJC53  والحاكن ب 50 
مجزئة بورودان بال قشاش مارودانت.
الكائن  التجاري  األصل  جميع 
بالدكان 2 رقم 8 إقامة حمزة 2 ا. ف 
بالسجل  واملسجل  محاميد  كماسة 
التجاري محت رقم 25966ت وشعاره 
املادية  عناصره  بجميع   TAXI ICE

واملعنوية بمبلغ 92000.00 درهما.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قحم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية   باملحكمة   التجاري  السجل 
بمراكش دا ل أجل يبتدئ من ماريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
 ملف عدد ت57/202ت

ححاب رقم 3775
بيع أصل مجاري

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ومسجل  ت202،  أغحطس   2 في 
ت202،  سبتماف   20 بتاريخ  بمراكش 
الحامل  بوحمد  هللا  عبد  الحيد  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
البهجة  بحي  الحاكن   ،E527053
الحيد  لفائدة  بمراكش  29ت  رقم 
لبطاقة  الحامل  اعراب  الححين 
 ،EE305327 رقم  الوطنية  التعريف 
الطاهر  سيدي  بتعاونية  الحاكن 
التجاري  األصل  مراكش  سعادة 
الفرعي الكائن بالدكان رقم ت3 مكرر 
مراكش  الفداء  زنقة  البهجة  بحي 
الغذائية  املواد  لبيع  واملنعقد  املنارة 

 II.  -  إعالنات قضائية
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بالسجل  واملسجل  بالتقحيط 
بجميع  03652ت  رقم  محت  التجاري 
بمبلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

أربعون ألف درهم 50.000 درهم.
اعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قحم  إلى  بتعرضاتهم  يتفدموا  أن 
ماريخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل  السجل 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر  5ت( من نشر االعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم : ت30/202

ححاب رقم : 3638
محمد  ذ.  موثيقي  عقد  بمقت�ضى 
الحو�ضي صدوق املوثق بفاس بتاريخ 
7ت سبتماف ت202 وتت أكتوار ت202 

واملسجل بتاريخ 3ت أكتوار ت202.
البائع :

 D55557ت بوهيوفي  محمد 
عين   228 رقم  وليلي  حي  الحاكن 

ماوجطات.
 D963525 بوهيوفي  اسماعيل 
عين  55ت  رقم  اكدال  حي  الحاكن 

ماوجطات.
املشتفي :

 H50769ت اعنيبة  هللا  عبد 
 3 املحيفة  البيضاء  بالدار  الحاكن 

زنقة 80 رقم 9.
بيع أصل مجاري

 ET  99538 رقم  التجاري  لألصل 
.99550

 REZ DE CHAUSSEE  : بـ  الكائن 
 AVENUE AHMED LOUKILI

.N°2ت FES
بثمن قدره : 600.000 درهم.

أجل  دا ل  التعرضات  ومقبل 
النشرة  ماريخ  من  يوما  عشر   محة 

الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط :
الحيد املصطفى  طابي

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

ملف رقم : ت2/ت202

ححاب رقم : 25567

اعالن عن مفويت أصل مجاري
 بمقت�ضى عقد رسمي موثق مؤرخ 

في 20 سبتماف ت202، ومسجل بتاريخ 

الحيدة  باعت  ت202،  سبتماف   27

ليلى الشابي الحاملة لبطاقة التعريف 

الحيدة  الى   M0775ت رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحاملة  الغليمي  غيثة 

 M5620تت رقم  الوطنية  التعريف 

الحاملة  الغليمي  سليمة  والحيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

M378650، بواسطة والدهما أحمد 

ذو  التجاري  االصل  مجموع  الغليمي 

السجل التجاري رقم 80ت5ت، الكائن 

RUE EL HIJAZ EL JADIDA 6ت. ب 

 COIFFEUR النشاط  فيه  املزاول 

.POUR DAMES

والكيفية  الشروط  ححب  وذلك 

في العقد.

مقبل  التعرضات  فان  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما  5ت  أجل  دا ل  بالجديدة 

ماريخ النشرة الثانية.
اإلعالن األول

املشرف على مصلحة السجل التجاري

38 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة
 ملف عدد 9ت/ت202

ححاب رقم 23387
بيع أصل مجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ ومسجل  ت202،  يونيو   25 

عبد  الحيد  باع  ت202،  يوليو   8

لبطاقة  الحامل  املجيدي  الكبيف 

 M266553 رقم  الوطنية  التعريف 

إلى الحيد  عبد هللا املجيدي الحامل 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الحعدية  والحيدة   M28792ت

التعريف  لبطاقة  الحامل  مفتوح 

مجموع   M08508ت رقم  الوطنية 
التجاري السجل  ذو  التجاري  األصل 

82- ب  الكائن  9576ت،  رقم   

.DERB EL HAJJAR EL JADIDA

 COIFFEUR نشاط  فيه  املزاول 

.POUR HOMMES

والكيفية  الشروط  ححب  وذلك 

املذكورة في العقد.

مقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما  5ت  أجل  دا ل  بالجديدة 

ماريخ النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني

املشرف على مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

مقديم أصل مجاري حصة في شركة

ملف رقم : 22/ت202

ححاب رقم : 25530

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

كمال  الحيد  قدم  ت202  أكتوار  5ت 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الد حاوي 

األصل   M6883 رقم  الوطنية 

إلى شركة  في شركة  التجاري كحصة 

 ATLAS ARABIAN RACING - SARL

.AU - 2AR

 DOUAR  : ب  الكائن 

 OULED DAOUD LAGHDIRA

AZEMMOUR EL JADIDA

 ELVEUR  : نشاط  فيه  املزاول 

 DE CHEVAUX ET ECURIE DE

الشروط  ححب  وذلك   CHEVAUX

والكيفية املذكورة في العقد.

مقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما  5ت  أجل  دا ل  بالجديدة 

ماريخ النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
املشرف عل مصلحة السجل التجاري

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2ت09/20
ححاب رقم : 76ت23

بيع اصل  مجاري
املافم  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
الدين  نور  املجدوبي  االستاذ  بمكتب 
واملسجل  طنجة  بهيئة  املحامي 
2ت20  سبتماف   25 بتاريخ  بالعرائش 
بنيس  العربي  محمد  الحيد  باع 
 BENNIS لشركة  القانوني  املمثل 
لبطاقة  الحامل   MOBILIER
 L29ت5ت رقم  الوطنية  التعريف 
الخامس  محمد  شارع   95 الحاكن 
بوستة  الحعيد  للحيد  العرائش 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم 0تLA56 ، الحاكن 756ت مجزئة 
جميع  العرائش  الجديد  املغرب 
االصل التجاري للمحل الواقع بشارع 
بالعرائش،   3ت  رقم  مرحل  بن  مالك 
املنزلية،  االثاث  لبيع  الذي  حتغل 
واملعنوية. املادية  عناصره  بجميع 
تسجل  التعرضات  فان  واذلك 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
التجاري،  السجل  مكتب  بالعرائش، 
للنشرة  املوالية  يوما  5ت  أجل  دا ل 

الثانية.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجاري

ملف اإلشهار عدد : ت202/ت7
ححاب رقم : 6089

السجل التجاري : 7538
إشهار عقد موفيت أصل مجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :
أنه بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في 
5ت أكتوار 0ت20 واملؤدى عنه رسوم 
التسجيل بالصويرة بتاريخ 20 أكتوار 

0ت20.
 ROQUIGNY الحيد  قام 
 ،LIONEL GUILLAUME ROBERT
 7 بتاريخ  مزداد  الجنحية  فرن�ضي 
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لبطاقة اإلقامة  الحامل  970ت،  ماي 
بالرقم  والحاكن   ،N000852Y عدد 
الصويرة،  يوسف  موالي  زنقة   33
ببيع األصل التجاري بجميع عناصره 
بشارع  الكائن  واملعنوية،  املادية 
الصويرة   20 رقم  لآلمنة  األميفة 
نشاط  مطعم(  ملمارسة  ويحتغل 
 ،PIZZA ET DELICE شعار  محت 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
اإلبتدائية بالصويرة محت رقم 7538 
درهم   200.000.00 قدره  بثمن 

لفائدة كل من :
 HERRERA ORIANE الحيدة 
املزدادة  الجنحية  فرنحية   ،MARIE
الحاملة  ت97ت  أغحطس  2ت  بتاريخ 
 ،N000555K عدد  اإلقامة  لبطاقة 

الحاكنة بدوار الغزوة الصويرة.
الحيد AUBERT DAVID، فرن�ضي 
ماي  5ت  بتاريخ  املزداد  الجنحية 
عدد  اإلقامة  لبطاقة  الحامل  968ت 

N000553K، الحاكن بالصويرة.
COURTOIS ،CATHERINE الحيدة 
بتاريخ  املزدادة  الجنحية  فرنحية 
لجواز  الحاملة  963ت  أكتوار   25
الحفر عدد 05C863760  والحاكنة 

بالصويرة.
املذكور  البائع  دائني  فعلى  وعليه 
مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحكمة دا ل 
أجل يبتدئ من ماريخ نشر هذا اإلعالن 
األول ويتنهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني .
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري

الرقم التحليلي : 5790 و 2570ت
بيع أصل مجاري

ملف رقم : ت7/202 ب أ ت
ححاب رقم : 3008
بيع اصل  مجاري

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   83 الفصل  ملقتضيات  مطبيقا 

95-5ت  رقم  القانون  التجارة  مدونة 
نعلن ما يلي :

بمكتب  موثق  عقد  بمقت�ضى 
االستاذ عمر الغالوي موثق بخريبكة، 
الحيد  باع  ت202،  أكتوار  8ت  بتاريخ 
هشام لححينية بطاقته الوطنية رقم 
اشرايكي  رشيد  والحيد   Qتت837ت
 ،Q55009ت رقم  الوطنية  بطاقته 
على  التجاري  بالسجل  املقيدين 
و2570ت   5790 رقم  محت  التوالي 
املحكمة  لدى  التحليلي  بالسجل 
الحيدة  لفائدة  بخريبكة  االبتدائية 
رقم  الوطنية  بطاقتها  فميلي  مريم 
التجاري  االصل  جميع   ،Q32207ت
والكائنة  مقهى،  عن  عبارة  هو  الذي 
57 و59 زنقة مراكش  ريبكة. برقم 
تسجل  التعرضات  فان  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل   مكتب 
بعد  يوما  5ت  أقصاه  اجل  دا ل 

النشر الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
شعبة السجل التجاري

إعالن بهبة أصل مجاري
ملف البيع رقم : 25/ت202
ححاب رقم : 059ت05ت2

بتاريخ  موثيقي  عقد   بمقت�ضى 
األستاذ  ملقاه  ت202،  أكتوار   5
بحال،  موثق  اسماعيلي،  هاشم 
الحاكن  لباق،  رحال  الحيد  وهب 
مجزئة  القنيطرة،  طريق  بحال، 
الجنحية   ،65 رقم  حجي  سعيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مغراية، 
لفائدة   A593ت5ت رقم  الوطنية 
بحال،  الحاكن  لباق،  عصام  الحيد 
طريق القنيطرة، مجزئة سعيد حجي، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،65 رقم 
بنحبة   AE27635ت رقم  الوطنية 
النصف، والحيدة عائشة العثماني، 
القنيطرة،  طريق  بحال،  الحاكنة 
مجزئة سعيد حجي رقم 65، الجنحية 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  مغراية، 

بنحبة   AB65589 رقم  الوطنية 

األصل  لجميع  واحد،  لكل  النصف 

 MILK مقهى  من  املتكون  التجاري 

BAR CAFE واملقيد بالسجل التجاري 

بحال  االبتدائية  باملحكمة  التحليلي 

الكائن  العقار  في   ،50335 محت رقم 

بحال، شارع الحالم، مجزئة مافوكة، 

عمارة 2ت متجر 2.

التعرضات  ستقبل  وعليه، 

لدى  التجاري  السجل  بمصلحة 

املحكمة االبتدائية بحال دا ل أجل 

صدور  ماريخ  من  يوما  5ت  أقصاه 

اإلعالن الثاني وذلك طبقا للمادة 85 

من مدونة التجارة.

اإلعالن الثاني

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بحال

ملف رقم ت22/202

معاهدة املحاهمة
 CIN :  / ليلى  حاجي  مدام 

صيدلية  ذاتي  شخص   G35036ت

شركة  إلى  محويلها  مم  أوارا 

ذات  DRUGSTORE OPERA شركة 

الوحيد  لشريك  محدودة  محؤولية 

مقرها  سيكون  التأسيس  طور  في 

أ  2 مد ل  الحانية  إقامة  االجتماعي 

رقم ت مابريكت سال.

الحانية  إقامة  التجاري  أصل 

سال،  مابريكت  ت  رقم  أ  مد ل   2

مسجل في السجل التجاري محت رقم 

8ت85ت.

طرف  من  املعارضين  ملقي  سيتم 

باملحكمة  الضبط  كتابة  رئيس 

التسجيل  لحال   دمة  االبتدائية 

التجاري(.

اإلعالن الثاني
رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
شعبة السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل مجاري
رقم : 2000/7326

املسجل باملحكمة االبتدائية 
بالرشيدية

مصلحة  رئيس  الحيد   علن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بيع  عقد  بمقت�ضى  أنه  بالرشيدية 
 2000/7326 رقم  مجاري  أصل 
األستاذ   املوثق  طرف  من  واملحرر 
سعيد الحراوتي بتاريخ 27 أغحطس 
مسجل  مجاري  أصل  بيع  مم  ت202 
السجل  محت  املحكمة  بهذه 
والسجل   7326 رقم  التحليلي 
رقم  بالعنوان  ت2000/5  التفميبي 
الريش  ماشفين  بن  يوسف  75 شارع 
رقم  املصطفى  لهدود  للمحمى 
للحيدة   VA2867ت الوطنية  بطاقته 
لبطاقة  الحاملة  طلحة،  إيمان 
 IA567ت5ت رقم  الوطنية  التعريف 
درهم.  500.000 مبلغ  مقابل  وذلك 
كما  علن أن التعرضات على هذا 
البيع مقدم بمصلحة السجل التجاري 
لدى هذه املحكمة دا ل أجل  محة 

عشر  5ت( يوما بعد النشر الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس كتابة الضبط

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
مفويت أصل مجاري
ملف رقم ت20/202
ححاب رقم : 5260

 ADIDDI EL الحيد  فوت 
HOUCINE بطاقة التعريف الوطنية 
دوار  بإنزكان  الحاكن   JB59683ت

الخما س القليعة.
بطاقة  أزروال  ححن  الحيد  إلى 
 EB9522 رقم  الوطنية  التعريف 
القليعة  بنعنفر  الجهاد  حي  الحاكن 

ايت ملول.
املوجود  التجاري  األصل  مجموع 
ملول،  ايت  القليعة  بنعنفر  بدوار 
التجاري  بالسجل  واملسجل  انزكان، 

بانزكان محت رقم 5260.
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تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

 مكتب السجل التجاري( دا ل أجل 

 محة عشر يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرااط

مصلحة كتابة الضبط

ملف منفيذي عقاري

رقم : ت05/202ت

ححاب / 0925ت

بيع عقار باملزاد العلني
العزيز  الحيد أسامة عبد  لفائدة 

بن عبد هللا املبارك املقدم عن أ يه 

هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  ماجد 

املبارك،

ححن  األستاذان  عنه  ينوب 

الوازن وأمينة الشلح املحاميان بهيئة 

الرااط.

ضد : الحق العام.

 علن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أن  بالرااط،  االبتدائية  باملحكمة 

ت2  بتاريخ  ستقع  عمومية  سمحرة 

الحادية  الحاعة  ت202 على  د حماف 

رقم  البيوعات  بقاعة  صباحا  عشرة 

نصيب  بيع  قصد  املحكمة  بهذه   5

نحبة  00/25ت) في  املتمثل  محجور 

من العقار املحفظ الحامل للرسم 
عبارة  وهو   R/7573ت رقم  العقاري 
عن فيال من طابق محت أر�ضي، طابق 
طابق  ومحبس،  حديقة  به  أر�ضي 
علوي، محاحتها 2035 متف مربع، مقع 
زعيف  طريق  الحاحل  زنقة   53 برقم 

الحوي�ضي الرااط.
البيع  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
 2.550.000 مبلغ  في  العلني  باملزاد 
إضافة   مع  حاال  الثمن  يؤدى  درهم، 
3 % واجب  زينة الدولة ومصاريف 

التنفيذ.
مقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب  االمصال  يمكن  عروض 
التنفيذ املدني شعبة الحجز العقاري 

بهذه املحكمة املكتب رقم 70.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

حامم حيلمي

3

املحكمة االبتدائية بالقصر الكبيف
شراء أنصبة في حق مجاري

ملف رقم : ت07/202
ححاب رقم : ت260

اشتفت  عدلي  رسم  بمقت�ضى 
فاطمة دحماني 57375تS وأوالدها : 
ومورية   S57383ت اححيني  جميلة 
اححيني  وحياة   S225587 اححيني 
 LB65287 وزهيف اححيني LB52632
أصالة   S256220 اححيني  ومحمد 
شقيقته  عن  ونيابة  نفحه  عن 
وهم   LB8506ت اححيني  شهيفة 
البائعين   من  اححيني،  بناصر  أبناء 
 C800ت5ت دحمان  محمادي   : لهم 
ويمينة   D553536 دحماني  وفاطنة 

957تS50 وتهامي بوكرشوح  دحماني 

ونصيبهم  واجبهم  جميع   ،L35678

الحق  في  سهما   38880/6562 قدره 

املغرب  املحمى  للمقهى  التجاري 

العربي الواقع بشارع 20 غشت طريق 

الرااط رقم 27 القصر الكبيف بجميع 

غيف  وهو  واملعنوية  املادية  عناصره 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  مقيد 

االبتدائية بالقصر الكبيف بثمن قدره 

92.827 درهما.

مقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 

أجل  دا ل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 5ت يوما من النشرة الثانية.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

أنس املصباحي

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر الكبيف

إشهار شراء أنصبة في حق مجاري

ملف رقم : 06/ت202

ححاب رقم : 2602

اشتفت  عدلي  رسم  بمقت�ضى 

وأوالدها   S57375ت دحماني  فاطمة 

ومورية   S57383ت اححيني  جميلة 

اححيني  وحياة   S225587 اححيني 

 LB65287 وزهيف اححيني LB52632

أصالة   S256220 اححيني  ومحمد 

شقيقته  عن  ونيابة  نفحه  عن 

6تLB850 وهم أبناء  شهيفة اححيني 

: لهم  البائعين  من  اححيني،  بناصر 

 عي�ضى دحماني LB5262 وحدهوم 

عن  أصالة   L20ت82ت العوش 

ابراهيم   : أوالدها  عن  ونيابة  نفحها 

دحماني  ونزيهة   LB26305 دحماني 

 LB73588 وأمال دحماني LB7228ت

وفوزية   LB5550تت دحماني  وإلهام 

املرحوم  أبناء   LB55567 دحماني 

واجبهم  جميع  دحماني،  علي 

8ت38880/323  قدره  ونصيبهم 

للمقهى  التجاري  الحق  في  سهما 

بشارع  الواقع  العربي  املغرب  املحمى 

 27 رقم  الرااط  طريق  غشت   20

القصر الكبيف بجميع عناصره املادية 

بالسجل  مقيد  غيف  وهو  واملعنوية 

التجاري باملحكمة االبتدائية بالقصر 

درهما. 73ت557  قدره  بثمن  الكبيف 

مقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 

أجل  دا ل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 5ت يوما من النشرة الثانية.

اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

37 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ذي  والصفيصفي  الصفيصفة 

66ت59/ت5  رقم  العقاريين  الرسمين 

ورقم 55807/ت5 املتواجد بالجماعة 

املنزل،  دائرة  امطرناغة،  التفابية 

ماريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

26 نوفماف ت202 إلى غاية 6 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

منه، من أجل سقي محاحة 4,9696 

سيد  الحيد  ليل  لفائدة  هكتارا 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  الغازي 

.B670363 التعريف الوطنية

4

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5755/ت202 بتاريخ 
عجاري  العقار  على  سيجري  الذي 

ت موضوع الرسم العقاري رقم  ا وة 

الرسم  ذي   2 واولجاوي  0ت05/599 

املتواجد  95ت7ت/67  رقم  العقاري 

بورزوين،  آيت  التفابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

ت202  نوفماف   26 ماريخ  من  ابتداء 

إلى غاية 6 د حماف ت202 بحث علني 

بإنجاز  التف يص  مشروع  شأن  في 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتار   0,50 محاحة  سقي 

الحيد برودي محمد الحامل لبطاقة 

.D60668 التعريف الوطنية

5

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  6ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   5 الححين 

بالجماعة  املتواجد  ت67/2256 

التفابية إقدار، دائرة الحاجب، إقليم 

الحاجب، ابتداء من ماريخ 26 نوفماف 

ت202  د حماف   6 غاية  إلى  ت202 

بحث علني في شأن مشروع التف يص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي محاحة 0,9815 هكتار لفائدة 

الرحمان  عبد  موالي  عالمي  الحيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.U825تت

6

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5907/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  ت  الوافي  بوزيدي 

بالجماعة  املتواجد  020ت3/ت5  رقم 

دائرة  ا يار،  سيدي  كندر  التفابية 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   26  ماريخ 

ت202 بحث علني في شأن  6 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحيدة  لفائدة  هكتارا   0,8145

لغزيلي وفاء الحاملة لبطاقة التعريف 

.D350556 الوطنية

7

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5909/ت202 بتاريخ 

بالد  املحمى  بالعقار  سيجري  الذي 

الولجة ويعرف بالنوارة ذي عقد نظيف 

املتواجد   380 بعدد  ض  مقاسمة 

بالجماعة التفابية موالي عبد الكريم، 

ماونات،  إقليم  محمد،  با  قرية  دائرة 

ابتداء من ماريخ 26 نوفماف ت202 إلى 

في  ت202 بحث علني  6 د حماف  غاية 

املاء  بجلب  التف يص  مشروع  شأن 

من واد ورغة، من أجل سقي محاحة 

الحيدة  لفائدة  هكتار   2,6445

لبطاقة  الحاملة  مريم  الحباري 

.GMالتعريف الوطنية 8967ت

8

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  9ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

 605-773-808 حند  ايت  ايقماشن 

5599ت/59  العقاري رقم  ذي الرسم 

آيت  التفابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  الحاجب،  دائرة  بورزوين، 

الحاجب، ابتداء من ماريخ 26 نوفماف 

ت202  د حماف   6 غاية  إلى  ت202 

بحث علني في شأن مشروع التف يص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  سقي محاحة 3,25 هكتارات 

الحيد اشنينق رشيد الحامل لبطاقة 

.D223680 التعريف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5906/ت202 بتاريخ 

الذي سيجري على العقار املحمى ابن 

العقاري  الرسم  ذي  ت-ت  بخشوش 

بالجماعة  املتواجد  تت67/259  رقم 

التفابية لقصيف، دائرة عين ماوجدات، 

ماريخ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

26 نوفماف ت202 إلى غاية 6 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

 4,16 محاحة  سقي  أجل  من  منه، 

فريد  فزاوي  الحيد  لفائدة  هكتارات 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z353583

10

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  5905/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  سلمى  بن 

بالجماعة  املتواجد   K/9355ت

دائرة  بورزوين،  آيت  التفابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية  إلى  ت202  نوفماف   26 ماريخ  من 

ت202 بحث علني في شأن  6 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتارات لفائدة الحيد دامية محمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X800350

11
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وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  3ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

مقاسمة  عقد  ذي  الريف  فدان 

املتواجد   307 ص  ت5ت  بعدد  ض 

دائرة  الحمام،  التفابية  بالجماعة 

ابتداء  إقليم  نيفرة،  أكلموس، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   26 ماريخ   من 

ت202 بحث علني في شأن  6 د حماف 

وجلب  بئف  بحفر  التف يص  مشروع 

املاء منه، من أجل االستعمال املنزلي 

الحيد ناصري  لفائدة  املاشية  وارواء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.Vالوطنية 0ت569ت

12

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

نوفماف   8 بتاريخ  2ت59/ت202  ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي  ت202 

الرسم  ذي  الخيف  ضيعة  املحمى 

املتواجد  2292ت/67  رقم  العقاري 

دائرة  نعمان،  آيت  التفابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   26 ماريخ   من 

في  علني  بحث  ت202  د حماف   6

ثقب  بإنجاز  التف يص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

محاحة  وسقي  املاشية  وارواء  املنزلي 

لبكيفي  الحيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  شكيب 

.IM8الوطنية 582تت

13

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ت202  8 نوفماف  8ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  ت  بناصر 

بالجماعة  املتواجد  0779ت/67 

دائرة  بورزوين،  آيت  التفابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية  إلى  ت202  نوفماف   26 ماريخ  من 

ت202 بحث علني في شأن  6 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

العالوي  الحيد  لفائدة  هكتارات   5

ححن ونجيب فاطمة الحامل لبطاقة 

ورقم   D75956ت الوطنية  التعريف 

.D70623ت

14

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   ت590/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  جعبوب  فدان 

بالجماعة  املتواجد  3265ت/ت8  رقم 

التفابية عين الجوهرة، دائرة ميفلت، 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

أجل سقي محاحة 0,2856  منه من 

هكتارا لفائدة الحيدة الخرطي ليلى، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AD93638

15

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5900/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ  مطلب  ذي  اال ليفي 

بالجماعة  املتواجد  5288/ت8  رقم 

التفابية عين الجوهرة، دائرة ميفلت، 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

منه من أجل سقي محاحة 6 هكتارات 

سعيد  اال ليفي  الحيد  لفائدة 

الحامالن  محمد،  اال ليفي  والحيد 

 A59لبطاقة التعريف الوطنية 028ت

.ABو227ت5ت

16 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  نوفماف   8 بتاريخ   5893/ت202 

الذي سيجرى على العقار املحمى فدان 

عقد  ذي  قطعتين  من  املتكون  البيف 

شراء ض بعدد 80 املتواجد بالجماعة 

دائرة  املصدر،  عالل  سيدي  التفابية 

الخميحات، إقليم الخميحات، ابتداء 

غاية  إلى  ت202  نوفماف   29 ماريخ  من 

في شأن  ت202 بحث علني  8 د حماف 

وجلب  بئف  بإنجاز  التف يص  مشروع 

املاء منه من أجل سقي محاحة 0,08 

هكتارا لفائدة الحيدة سميس نعيمة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C552327

17 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5895/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  2 ذي  عوينة لحميفة 

بالجماعة  املتواجد  5856ت/ت8  رقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التفابية 

ابتداء  الخميحات،  إقليم  ميفلت، 

غاية  إلى  ت202  نوفماف   29 ماريخ  من 

ت202 بحث علني في شأن  8 د حماف 

وجلب  بئف  بإنجاز  التف يص  مشروع 

محاحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

2,38 هكتارا لفائدة الحيد بوسعدان 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حمادي، 

.SH33398 الوطنية

18 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5896/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  الديبة 

التفابية  بالجماعة  املتواجد   393

ايت بويحيى الحجامة، دائرة ميفلت، 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  بئف  بإنجاز  التف يص 

 0,50 محاحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتارا لفائدة الحيد شنوق عبد هللا 

الحامالن  سكينة،  الجمالي  والحيدة 

 G92973 الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A600975و

19 
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وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5899/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  موضوع  التورسة 

عدد  كراء  عقد  ذي   325 بعدد 

التفابية  بالجماعة  املتواجد   6358

إقليم  ميفلت،  دائرة  الطلبة،  مقام 

ماريخ  من  ابتداء   الخميحات، 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

أجل سقي محاحة 3,7150  منه من 

وفاء،  بودالي  الحيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A785356

20 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5898/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  لخدج  ظهر 

بالجماعة  املتواجد  6/57385ت 

التفابية عين الجوهرة، دائرة ميفلت، 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  التف يص 

منه من أجل سقي محاحة ت هكتارا 

ححن،  الرا�ضي  الحيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB60099ت

21 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5897/ت202 بتاريخ 

العقارين  على  سيجرى  الذي 

وعين  اجمال  عين  فدان  املحميين 

جمل ذي عقدي شراء ض بعدد 85ت 

بالجماعة  املتواجدين  ت27  وعدد 

ميفلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التفابية 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

التف يص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتارا   1,90 محاحة  أجل سقي  من 

سلمى،  الححياني  الحيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G75352ت

22 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5895/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  املدفون  فدان 

التفابية  بالجماعة  55 املتواجد  بعدد 

الخميحات،  دائرة  الغندور،  سيدي 

ماريخ  من  ابتداء  الخميحات،   إقليم 

29 نوفماف ت202 إلى غاية 8 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

التف يص بإنجاز بئف وجلب املاء منه 

هكتارات   5 محاحة  سقي  أجل  من 

الحامل  العواد  الد،  الحيد  لفائدة 

.Xلبطاقة التعريف الوطنية 62522ت

23 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   0ت59/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   3 نحيم 

بالجماعة  املتواجد  2ت8تت/67 

التفابية لقصيف، دائرة عين ماوجدات، 

ماريخ  من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

26 نوفماف ت202 إلى غاية 6 د حماف 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ت202 

منه  املاء  وجلب  بئف  بحفر  التف يص 

 0,9998 محاحة  سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة الحيد النحيم حميد، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D95723

24 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرمه  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لحبو  املائي  الحوض   وكالة 

ت202  8 نوفماف   5903/ت202 بتاريخ 

املحمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  ت  بوكانصا 

بالجماعة  املتواجد  96ت05/77 

سبع  باشوية  عيون،  سبع  التفابية 

من  ابتداء  الحاجب،  إقليم  عيون، 

غاية  إلى  ت202  نوفماف   26  ماريخ 

ت202 بحث علني في شأن  6 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

العبدالوي  لفائد  هكتارات   3,6062

التعريف  لبطاقة  الحامل  ناصر، 

.D757975 الوطنية

25 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/7ت58/ت202 بتاريخ 26 أكتوار 

القطعة  على  سيجرى  الذي  ت202 

ملك علي وقحو  املحمى  امللك  من   A

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع 

ضمن  قحمة  عقد  ذي  ت6/2523ت 

برقم 69 املتواجدة بالجماعة التفابية 

الخميحات،  دائرة  الغندور،  سيدي 

من  ابتداء  الخميحات،  إقليم 

غاية إلى  ت202  نوفماف  5ت   ماريخ 

25 نوفماف ت202 بحث علني في شأن 

ثقبين  بإنجاز  التف يص  مشروع 

سقي  أجل  من  منهما،  املاء  وجلب 

الحيد  لفائدة  هكتارا   2,50 محاحة 

لبطاقة  الحامل  محمد  وقحو  علي 

.Xالتعريف الوطنية رقم 75ت6ت

26

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

نوفماف   8 بتاريخ  ح.ج/5902/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

الرسم  ذي  الحياني  يحيى  بئف  املحمى 

املتواجد  58ت3ت/ت8  رقم  العقاري 

بالجماعة التفابية عين الجوهرة، دائرة 

ابتداء  الخميحات،  إقليم  ميفلت، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   29 ماريخ   من 

ت202 بحث علني في شأن  8 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحيدة  لفائدة  هكتارا   0,2811

لبطاقة  الحاملة  فاطمة  املحعودي 

.ABالتعريف الوطنية رقم 50090ت
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23653 الجريدة الرسميةعدد 5692 - 25 رايع ار ر 553ت  فامس د حماف ت202) 

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

نوفماف   8 بتاريخ  ح.ج/7ت59/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

املحمى تعيحاويت ذي عقد بيع أرض 

 2002 يونيو   20 بتاريخ  حرر  فالحية 

مزكيت،  التفابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  إفران،  إقليم  مزكيت،  قيادة 

غاية إلى  ت202  د حماف   6 ماريخ   من 

5ت د حماف ت202 بحث علني في شأن 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

1,2856 هكتارا لفائدة الحيد وعجو 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حدو 

.DBالوطنية رقم 3988ت

28

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

نوفماف   8 بتاريخ  ح.ج/5905/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

العقاري  الرسم  ذي  حادة  املحمى 

بالجماعة  املتواجد   57/2959 رقم 

قيادة  املخفي،  سيدي  التفابية 

ابتداء  إفران،  إقليم  عدي،  سيدي 

غاية إلى  ت202  د حماف   6 ماريخ   من 

5ت د حماف ت202 بحث علني في شأن 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

ياسين  الحيدين  لفائدة  هكتارا   8

الحاملين  ناجمي  و الد  الشقوري 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقتي 

.IB56852 و H226937

29

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

 8 بتاريخ  ح.ج/5908/ت202 

على  سيجرى  الذي  ت202  نوفماف 

عقد  ذي  احمالل  املحمى  العقار 

املتواجد   268 ص   323 رقم  كراء 

قيادة  مزكيت،  التفابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  مزكيت، 

غاية إلى  ت202  د حماف   6  ماريخ 

5ت د حماف ت202 بحث علني في شأن 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحيد  لفائدة  هكتارا   3,8148

التعريف  لبطاقة  الحامل  دايا  هشام 

.DBالوطنية رقم 0855ت

30

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

8 نوفماف  بتاريخ  ح.ج/تت59/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

الرسم  ذي  عزيز  بالد  املحمى 

املتواجد   K/2797ت رقم  العقاري 

قيادة  صميم،  بن  التفابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  اركالون، 

غاية إلى  ت202  د حماف   6  ماريخ 

5ت د حماف ت202 بحث علني في شأن 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحيدة  لفائدة  هكتارا   0,9310

لبطاقة  الحامل  ححنية  ملصياح 

.DA50833 التعريف الوطنية رقم

31

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  ح.ج/5920/ت202  رقم 

على  سيجرى  الذي  ت202  9 نوفماف 

شهادة  ذي  اعطية  املحمى  العقار 

 7 بتاريخ  محررة   3 عدد  االستغالل 

بالجماعة  املتواجد  ت202  أكتوار 

ايموزار  دائرة  سرغينة،  التفابية 

من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   29  ماريخ 

ت202 بحث علني في شأن  9 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

كراوز  الحيد  لفائدة  هكتارا   0,18

التعريف  لبطاقة  الحامل  مصطفى 

.CBالوطنية رقم 87756ت

32

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

9 نوفماف  بتاريخ  ح.ج/ت592/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

ض  منازل  عقد  ذي  مجموت  املحمى 

59 املتواجد بالجماعة  39 ص  بعدد 

ايموزار  دائرة  سرغينة،  التفابية 

من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   29  ماريخ 

ت202 بحث علني في شأن  9 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحيدة  لفائدة  هكتارا   0,7205

لبطاقة  الحاملة  عائشة  العمراني 

.DB5التعريف الوطنية رقم ت8ت
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وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

9 نوفماف  بتاريخ  ح.ج/5922/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

ذي  موزمري  ميشوت  املحمى 

 350 عدد  لوالدتهم  االبناء  اشهاد 

بالجماعة  املتواجد  9ت3  ص 

ايموزار  دائرة  سرغينة،  التفابية 

من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى  ت202  نوفماف   29  ماريخ 

ت202 بحث علني في شأن  9 د حماف 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

3,3545 هكتارا لفائدة الحيدة ملوكي 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  زينب 

.AB252763 الوطنية رقم

34

وكالة الحوض املائي لحبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

رقم  لحبو  املائي  الحوض  وكالة 

8 نوفماف  بتاريخ  ح.ج/5ت59/ت202 

العقار  على  سيجرى  الذي  ت202 

عقد  ذي  ماكرونيت  اوكماس  املحمى 

كراء بتاريخ 7 أكتوار ت202 املتواجد 

دائرة  صميم،  بن  التفابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  اركالون، 

غاية إلى  ت202  د حماف   6  ماريخ 

5ت د حماف ت202 بحث علني في شأن 

مشروع التف يص بإنجاز ثقب وجلب 

محاحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

1,3669 هكتارا لفائدة الحيد املصلي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الدين  عز 

.DA75268 الوطنية رقم
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