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 ........................................................SOCIETE PHARMACIE AL IRFANE FES23(95

 ...................................................STE TRAVAUX DIVERS BAGHDADI SARL23(94

 ........ELECTRO MECANIQUE REGULATION AUTOMATISME (EMRA(23(96

 ................................................................................................MFOPADUMYA23(96

 .................................................................................CHRONO ALUMINIUM23(96

 ...................................................................................................ACTION TOYS23(97

 .....................................................................STE TAMUNIG TRAN SARL AU23(97

97)23عالء الدين تريتونس............................................................................................ 

 ....................................................GBM ARCHITECTURES   97)23ج ب م أرشتكتور

 INSTITUT NACER D’EDUCATION ET FORMATION ET RECHERCHE

 ..........................................................................SCIENTIFIQUE PRIVE23(9(

 .............................................................................MENUISERIE SAHRAOUIE23(9(

 ..........................................................................................SOCIETE RMMNET23(9(

 ..............................................................................PNEUMATIQUE DAOUDI23(9(

 ............................................................................ IMOURI IMPORT-EXPORT23(9(

 ..............................................................................EMZAYLI MULTI SERVICE23(99

 ...................................................................GREEN FARM CAFILE SARL A.U23(99

 ...................................................................MARSNZ AKACH IMMOBILIER23(99

 ..................................................................................................DIPLOSMEDIA23(99

 .................................................................................................FERMARO CAR23988

 ............................................................................ROTANI HANID TRAVAUX23988

 ...................................................................MARSNZ AKACH IMMOBILIER23988

 .................................................STE MAKEIT EASY MARKETING SARL AU23988

 ........................................................................................................ د2398م روكة سيتي

 .............................................................................. STE HICHAM AL WAHDA2398د

 ..............................................................TRS.TITO&MED IMPORT EXPORT2398د

 ......................................................................................COMERCIOS ASMAE2398د

 ................................................................................................. RABBAH CASH23982

 ........................................................................................... (MENASO( 23982مينلسو

 ................................................................. SAADA SIDI ALLAL EL BHRAOUI23982

 ......................................................................................... RIFDIA PROMEDIA23983

 ..............................................................TRS.TITO&MED IMPORT EXPORT23983

 ............................................................................................Sté ASSID N IMAL23983

 ..................................................................................... BATTERIE TALIOUINE23983

 ....................................................................................................... DISTASNIM23984

 ............................................................................................... MCA FONCIERE23984

 .................................................................................. RUIZ DORADO TEXTIL23984

 ...................................................................................CARRIERE AL HADABA23984

 .................................................................................. CD BUILDING MAROC23985

 ....................................................................................PYRAMIDE FONCIERE23985

 ....................................................................................................AL MUSTAFIA23985

23985مار سوس............................................................................................................. 

 ..............................................................................................TRANSPARANTE23986

 ...........................................................................................M-H.TAOURIRT223986د

 ........................................................ LOE INTERNATIONAL23986  لو أنترنلسيونلل

 .................................................................................................. CAFE GOYAVA23986

 .....................................................................................STE MO LOGISTIQUE23987

 .........................................................(A3 MEDITERRANNEE(  23987ا3 ميديطيراني

 ..........................................................................................STÉ STEAK PALACE23987

 ..............................................................................................TRANSPARANTE23987

 .......................................................................................RIF ELECTRO DIESEL2398(

 ......................................................................................GAIA GALERIE D›ART2398(

 ...................(ALL ADVICES & SERVICES  2 AS( 2398أل أمفيس ء سرفيس  2أس(

 .......................................................................... BLUE OCEAN VIEW  «BOV»2398(

 ..............................................................................OUAZZANI ARCHITECTS23989

 ..............................................................................................TRANSPARANTE23989
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 ...................................................................................................... MOROCHIC23989

 .................................................................................... YOUR BEST PARTNER23989

 .............................................................................KHADAMAT BNI AMMAR2398د

 .............................................................................. NEXT CONTACT SARLAU2398د

 ..........................................................................................CONTACT SYSTEM2398د

 ..................................................................................................... DES PRIVATE2398د

 ....................................................................................................AL MUSTAFIA239دد

 ..................................................... INTERTRADE PRODUCTS  & SERVICES239دد

 .........................................................................................COTRAFOOD SARL239دد

 ......................................................................................... COBE ADVENTURE239دد

 ................................................................................................... ABY FINANCE239دد

 ............................................................................................ HG PROTECTION239دد

 ............................................................................................. RIADS ANNARJIS2392د

 ..........................................................................TRAVAUX FRÈRES DES SUD2392د

 ..........................................................................................................GANROSE2392د

 ..................................................................................................... EL BUSINESS2393د

 ..............................................................................................NETWORK STAR2393د

 ..............................................................................................NETWORK STAR2393د

 .........................................................PATMAS INTERNATIONAL AFRIQUE2393د

 .............................................................................RIGHTSHORE SOLUTION2394د

 ...................................................................................OFFSHORE ACADEMY2394د

 ....................................................................... PARNASSE INTERNATIONAL2394د

 ..............................................................................................NETWORK STAR2394د

 ................................................................... COMPANY ATLAS PACKAGING2395د

 ................................................................ STE SHRIMP CONNECT MAROC2395د

 .......................................................STE LOCATION CHARAOUI SARL A.U 2395د

 .........................LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN MARRAKECH2395د

 ................................... LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN CENTRE2396د

 ..............................................................................................NETWORK STAR2396د

 .............................................. LES HUILERIES DU SOUSS DISTRIBUTION2396د

 ...................................................................................CD BUILGING MAROC2396د

 ................................................................................................... STE EXEAU TP2397د

 .......................................................................................CONFORT LUNETTE2397د

 ...............................................................................................EL IDRISSI CASH2397د

7دSWITCH COFFE SARL AU239  شركة سويتش كوفي  ش.م.م.ب.ش.و................. 

 .........................................................................................................SBS IMMO239د(

 ................................................................STE FOULKANE TRANS SARL AU239د(

 .......................................................................................................CHEF AUTO239د(

 .......................................................................................................CHEF AUTO239د(

 ..............................................................................................MAGIC MAILING2399د

 ............................................................................................... STE FOUAD FER2399د

9د239مف ميلك............................................................................................................. 

 ............................................................................................UTRECHT TRANS 2399د

23928اكول فوريم بريفي................................................................................................. 

 ........................................................................................... RIAD CALIFORNIE23928

 .................................................. PERFORMANCE AGENCY SERVICES Sarl23928

 .............................................................................................................STE: IETB2392د

 .............................................................................................. FENIXHOLDING2392د

 ...................................................................................................... CYRUS ELEC2392د

 ..................................................................................CRYSTAL INGENIEURIE2392د

 .......................................................................................................LZ OPTICAL23922

 ........................................................................... MANAR HOME BUILDING23922

 .......................................................................................... SERGHINI DESIGN23922

 ..................................................................................LUNDI COOPERATION23922

 ...........................PRODUITS CONSOMMABLES-MATERIEL DENTAIRE23923

 ..............................................................................................MAGRINE AUTO23923

 ....................................................................................................... YHY TRANS23923

 ...........................................................................................H.AEL TRANS SAFI23923

 ........................................................................................... FITGYM FACTORY23924

 ........................................................................SOCIETE LINA ET MAMOUN23924

 ......................................................................... NOVOTO TANGIER REALTY23924

 ...........................................................................SCHOLARSHIP- 23924سكوالرشيب

 ................................................................................................M INGINIERIE 423925

 .............................................................................PROCESS PIPING SYSTEM23925

 ............................................................................. BRAMASOLE SIGNATURE23925

 ................................................................... STE PRESTATIONS DELEGUEES23925
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 ..........................................................................................................BIR PLAGE23926

 ................................................................................................... TAXI DAKHLA23926

 ....................................................................................... SALOUSAOUAL PI-323926

 ..................................................................................................PEARL TOUCH23926

 FABRIQUE DE GLACE DE CASABLANCA - 23927فلبريك مو كالص مو كزابالنكل

 .......................................................................PHARMACIE FES TAJMOUATI23927

 .............................................................................................................B.T  MEK23927

)2392فونيكس بوكس.................................................................................................... 

 .......................................................................... AGUASSI CONSTRUCTION2392(

 ............................... GROUPE SCOLAIRE EL MAHMOUDI PRIVE-GSMP2392(

 .......................................................................................................VEREMODE2392(

 .................................................................................... UNIVEM 2392شركة يونيفيم(

 ........................................................................................ CABO BILLIONAIRE23929

 .....................................................................................................DISMATELEC23929

 ........................................................................................................TABTASSIM23929

 .........................................................................................BELACHKAR FOOD23938

 .......................................................................................BA Homes Company23938

 ........................................................................ ARAMESK IMPORT EXPORT23938

 ................................................................................................HATTAB TRANS2393د

 ..................................................................................................STE TAZAVERT2393د

 ................... STE BOULANGERIE PATISSERIE GLACIER PALAIS DES LYS2393د

 .............................................................................................................SARDEQ2393د

 INSTITUT MAROCAIN DES SCIENCES DE TECHNOLOGIE

 ............................................................... APPLIQUEE PRIVE IMSTAP23932

 INSTITUT MAROCAIN DES SCIENCES DE TECHNOLOGIE

 ............................................................... APPLIQUEE PRIVE IMSTAP23932

 INSTITUT MAROCAIN DES SCIENCES DE TECHNOLOGIE

 ............................................................... APPLIQUEE PRIVE IMSTAP23932

 ............................................................................................................ BECF ZIZ23932

 .................................................................................CONFORT ASSISTANCE23932

 ............................................................................PARAPHARMACIE JOUDIA23933

 ....................................................................STE SET EL MLOUDIA SERVICE23933

 ............................................................................................................HSB SUD23934

 ...................................................................................CD BUILGING MAROC23934

 ................................................................................. AROMA SWEET MAMA23934

 .............................................................................................CHIC & PRESTIGE23935

 .................................................................................................KBA HOLDING23935

 .................................................................................................KBA HOLDING23935

 .................................................................................................KBA HOLDING23935

 .......................................................................................... STE LOCA HABCJH23935

 .......................................................................................... 23936طلقة الحيلة الجديدة

 ........................................................................................ STE A.C BIJOUTERIE23936

 ....................................................................................... AIT ASSEM SARL AU23936

 ......................................................................................... BZD CONSULTING23937

 .....................................................................................SARA FOOD SARL AU23937

 .....................................................................LA PAZ DES TRAVAUX DIVERS23937

23937اركلن ات............................................................................................................... 

 ............................................................................................... ALUM CHAMAL23937

)FB MARKET2393  فب مركت.................................................................................... 

 ............................................................................ASSISTANCE AL IKHWANE2393(

 .......................................................................................BM REDA BUILDING2393(

 ..................................... GENIE CLIMATIQUE ET THERMIQUE  SARL.AU 23939

 ................................................................................... CONQUETE TRAVAUX23939

 ........................................................................................ VSUMME MEDICAL23939

 ............................................... ETABLISSEMENT RABIA ERRAYANE PRIVE23939

 ............................................................................................................IP MAGIC23948

 ...........................................................................................................LILA MED23948

 ..................................................................................................... QUICK SURF23948

 .............................................................................. STE PALAIS MANOUACH23948

 ......................................................................................................SOOK PARIS2394د

 .................................................................................................... د2394مواون الويدان

 ............................................................................................... KATKOUT COM2394د

 ........................................................................................... ATAWFIR SERVICE2394د

 ........................................................................REDA INOX ET ALUMINIUM23942

 ........................................................................................ SOCIETE OU.AN.AC23942

 .....................................................................................................NEO TECH IT23942
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 ...............................................................................................PARA SALMANE23943

 .......................................................................................................CHEF AUTO23943

23943تييير تلير............................................................................................................. 

 ............................................................................................... 23943شركة  لكحل كلش

 .................................................................................................................  FAVIS23944

 .....................................................................................................MWY TRANS23944

 ........................................................................................ WAZO PACKAGING23944

 ......................................................................................... NLT ENGINEERING23944

 ....................................................................................................LMALHA CAR23945

 ........................................................................................................ MEGAKOK23945

 ..........................................................................PROMOCOM IMMOBILIER23945

 ....................................................................................................ASAS Healthy23946

 ............................................................................................... TB RETAIL PARK23946

 ......................................................................... RUBENS DECORATION SAS23946

 ........................................................................... STE BEST SERVICES WORK23946

 .............................................................................................................MYJILAN23946

 ..................................................................................ASCHRAF TRANSPORT23947

 ...................................................................................ACTIV CORPORATION23947

23947بلهواريم ش.م.م ش.و........................................................................................... 

 .......................................................................................................PROXI REST2394(

 ...............................................................................................RING BUILDING2394(

 .................................................................................................. TRANS RAYZA2394(

 ................................................................................ IDEALISTA IMMOBILIER23949

 ..........................................................................................CAEN TRANSPORT23949

 ......................................................................................... Sté SMARIAX TRAV23949

 ................................................................................................BELL CONNECT23958

 ................................................................STE TRUST TRANSFERT SARL AU23958

 ..........................................................................................................SZ INVEST23958

 .................................................................L’ÎLE DE LA PSYCHOMOTRICITE23958

 ..........................................................................PROLAN TRADING GROUP2395د

 ................................................................................................DP NETWORKS2395د

 ......................................................................................... IMMOEUVRE SARL2395د

 ................................................................................................. BOSS GUERCIF2395د

 ........................................................................................................SABOTURK23952

 ........................................................................................... STE: S & L Services23952

 ....................................... INTERNATIONAL MANUFACTURE OF SAFETY23952

 ..........................................................................STE VIP MAZGUITAM SARL23953

 ...................................................................................................BDRSERVICES23953

 ..................................................................... STE HOUDA CHARK SARL AU23953

 .............................................................................................VALFLEURI PRIVE23954

 ....................................................................LOGISTICS MHAMDI-SARL AU23954

 ......................................................................................... L’ARROSEUR D’OR23954

 .........................................................................................................KIB TRANS23954

 .............................................................................................36CHANDELLES  23955

 ..................................................................................................KALISA SHOES23955

 ...................................................................................................... ETUDE B.T.P23955

 ..........................................................................................................CHIP CHIP23955

23956بوشتلوي  تيليكوم................................................................................................ 

 .......................................................................UNIVERS MONETIQUE SARL23956

 ..........SOCIETE BENNANI D›ENTREPRISE ET DE TRAVAUX EBENTRA23956

 ..................................................COSMOPACK LAHLOU ET COMPAGNIE23957

 .......................................................................................STE BEL ESPACE CAR23957

 ........................................................................................................ NEARSOFT23957

 ........................................................... SOCIETE SERINE IMOBILIERE-SARL23957

 .................................................................................................... ZAZAE TRAD23957

 ............................................................................. ELECTRO SAHARA PRIME2395(

 ................................................................................................ TAPAS & BASTA2395(

 ............................................................MAROC MODERNE CONSULTING2395(

 .................................................................................... AUTO RADIO PALACE2395(

23959الشربيني كلر......................................................................................................... 

 ................................................ SOLUTION HYDRAULIQUE ELECTRIQUE23959

 ........................................................................................................STE CANVA23959

 .................................................................................................. EMJ GROUPES23959

23968شركة طوب الفلج أسيك..................................................................................... 

 .................................................................................................................  A.H.A23968

23968فراكطلل استوميو............................................................................................... 
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 ................................................................................................ DIOR AGHMAT23968

 .................................................................................................................SUXAL2396د

 ...................................................................MAROCANADA DESTINATION2396د

 ............................................................................................GROUPE ASR FER2396د

 ..................................................................................WOUROUD MGOUNA2396د

 .................................................Z.H INVEST MAROC HOLDING SARL AU23962

 ...................................................... LUXURIA LIGHTERS IMPORT EXPORT23962

 ..........................................................................................................SIMOGHA23962

 .................................................................................................CENTRE CASTE23963

 .............................................................. LEGACY ORIGINAL FRAGRANCES23963

 ............................................................................................................AZIRACH23963

 ................................................................................ ALGECIRAS FAST FOOD23964

 ....................................................................ELBOUHALY CONSTRUCTION23964

 ..................................................................................................MIDAS TRANS23964

 ....................................................................................................GHOUTI GAZ23965

 ............................................................................................... OYSTER INVEST23965

 ........................................................................................................... DAKORO23965

 ........................................................................................................... DAKORO23965

 ............................................................................ SOCIETE TAZIRI TRAVAUX23966

 ...................................................................................................BDRSERVICES23966

 .............................................................................................VALFLEURI PRIVE23966

 .............................................................. STE BLUE WAVE GROUP SARL AU23966

 ....................................................................................................STRAPROMO23966

 .............................................................................. CONDOMINIUM HOTEL23967

 ..................................................................................................SAT HOLDING23967

 ....................................................................................................GHOUTI GAZ23967

 ..................................................................................................SAT FONCIERE23967

 .......................................................................FUTURE THINKING SARL-AU23967

 ...................................................................................................CEUTA MOTO2396(

 .......................................................................... PREMIUM SEA MOROCCO2396(

 ....................................................................................VALUE TECHNOLOGY2396(

 ............................................................................................BOOSTWAY SARL23969

 ...................................................................................................... AGUAR CAR23969

 ...................................................................................HOYAM INVESTMENT23969

 .................................................................................................. SI LOG TRANS23969

 .................................................................................... AUTO RADIO PALACE23978

 .................................................................................BELDI COUNTRY CLUB 23978

 ...........................................................................................................MAZETTE23978

 ............................................................................................ESPACE MENANA2397د

 ...........................................................................................CROATIAN TRADE2397د

 ................................................................................................... TANSIM DRIP23972

 ....................................................................................................LA AGRI SARL23972

 ................................................................................................M.A SOLUTION23972

 ......................................................................................... 23972برومو برييينج هريلني

 ....................................................................Sté KSSIMETRAVAUX SARL-AU23973

 ................................................................................. STE HLILA TRANS SARL23973

23973حدائق اليلسدين.................................................................................................. 

 ...................................................................................................... AGROSMEK23973

 ......................................................... PARA HOMEO BAHIA23973بلهية هوميو بلرا

 ................................................................................. STE HLILA TRANS SARL23974

 CABINET JALAOUI DE KINESITHERAPIE 23974عيلمة الجالوي للترويض الطبي

 ..............................................................................................AWRACH SALAH23974

 ........................................................................................ EUROMAR DIGITAL23975

 ................................................................TRADE GREEN INTERNATIONAL23975

 .............................................................................................................TALMAK23975

 ...........................................................................................................BK GYBSE23976

 ........................................................................... STE CAFE SAHRAOUI SARL23976

 .................................................................................................................  2CGO23976

23977الشريف كنيبت.................................................................................................. 

 .............................................................................................. SEVEN SEAS SPA23977

 .........................................................................................................GROUPYO23977

 .........................................................................................................GROUPYO2397(

 ............................................................................................................ CAR ELIA2397(

 ...........................................................................NAKHLWAROMANE TRAV2397(

 .....................................................................................................LOTI DREAM2397(

 .................................................................................................. FRITES KENZE23979



صفحة صفحة

23723 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

 .............................................................................LES DOMAINES NAWRAS23979

 ...............................................................................................................ALAFAZ23979

 ........................................................................................................... WELNESS23979

 .................................................................................. «ISTITMAR AL FALAH »239(8

8)239زين سيريلل........................................................................................................... 

 ...............................................................................................LIMA BUILDING239(8

 ....................................................................................... PRISQUALIA239(8 بغيكلي

 ....................................................................................................REGION ELEC239(د

 .............................................................................................YH INVESTMENT239(د

 ......................................................................................................... UNIPLACK239(د

 ......................................................................... BUSINESS TAOUSSI FAMILY239(2

 ...................................................................................EDUCAMPUS BERTAM239(2

 ................................................................................................ STE ALAPLAMA239(2

 ........................................................................................................AXIL OPTIC239(2

 ............................................................................................................P COLOR239(3

 ...........................................................................................FAHYM IMMATRA239(3

 ............................................................................... ABDELBAKI DE NEGOCE239(3

 ...........................................................................................Sté STEAK PALACE239(4

 ........................................................................... «ABDELBAKI DE NEGOCE»239(4

 ........................................................................................DECO SHOP TAHIRI239(4

 ........................................................................... «ABDELBAKI DE NEGOCE»239(4

 ................................................................................................................. 4)239النيبلك 

4)239وويل موبيل........................................................................................................... 

 ..................................................................STE CHIKHI BUSINESS SARL AU239(5

 ......................................................................... SOCIETE TRADIJEL SARL AU239(5

 STE LES ATELIERS AL AFKAR DECORATION ETUDE ET

 .......................................................................................REALISATION239(5

 .........................................................DAHUA TECHNOLOGIE MOROCCO239(6

 ....................................... INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED239(6

 ...........................................................................................ES LOGCOMPANY239(6

 ...........................................................................................ES LOGCOMPANY239(6

6)239ٱوج  فروي............................................................................................................. 

7)239ملتي فلور.............................................................................................................. 

 ..............................................................SOCIETE IMMOBILIERE RHAMNA239(7

 .............................................................SOCIETE IMMOBILIERE RHAMNA 239(7

7)239كآلسترام موركو.................................................................................................... 

 ................................................................................... IMPOCOLOR MAROC239((

 ................................................................................... IMPOCOLOR MAROC239((

 ...........................................................................RESTAURANT BIO POULET239((

 ......................................................................................................FREE WINGS239((

 ....................................................................................................... » GHAMN »239((

 .................................................................................................. STE HALA TRA239(9

 .............................................................................................AKRAM PROMO 239(9

 ...................................................................................................... RED PROFIL23998

 .........................................................................................SANOMO SARL AU23998

 ...........................................................................RESTAURANT BIO POULET23998

 ............................................................................................................ ICHICHIE2399د

 ............................................................................................................ULTRASA2399د

د2399طكيدنيل.............................................................................................................. 

 ................................................................. CHEBRITE SARL  .د2399ش ريط ش.ذ.م.م

 ...........................................................................................................NEWPLEX23992

 ................................................................................................................VIMCO23992

23992م.ل.بللم................................................................................................................ 

 ................................................................................................................. 23993هدية 

23993ثري مسس فوم....................................................................................................... 

 ...............................................................................................MODI SERVICES23993

 ................................................................................... white wolf coffee shop23994

 ..............................................................................................................ECOLOF23994

 ................................................................ LET›S FLY QUICKLY TRANSPORT23994

 ...........................................................................................BEN SMAIL IMMO23994

 ............................ GOU TRAVAUX DESIGN   SARL D›ASSOCIE UNIQUE23995

 .......................................................TG MINES  SARL D›ASSOCIE UNIQUE23995

 ...................................................................................................IBOPRO-SARL23995

23995إف إر فووم........................................................................................................... 

23996سليكوس............................................................................................................... 

 ......................................................................SIMOUNE ATLAS  S.A.R.L. A.U23996
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 ....................................................................................TN GLOBAL SERVICES23996

 ........................................................................................................ LABROUAL23997

 ....................................................................................TN GLOBAL SERVICES23997

 ................................................................................YOGA CONCEPT STORE23997

 ..........................................................................................BOUSHABA PRINT23997

 ....................................................................................CAFE POINT NOMME2399(

 .................................................................................................................ACTI K2399(

)2399الترا كلرم................................................................................................................ 

 CENTRE THÉRAPEUTIQUE 72 أنترنلسيونلل   ميل   72 سونطرتيغلبوتيك 

 ................................................................... MILLE INTERNATIONAL2399(

 .................................................................HOLDING ABBAS BENJELLOUN 23999

 .............................................................................................. ACTSOLUTIONS23999

 ........................................................................................... OPERASSUR CALL23999

 .......................................................................................S&H COSMETIQUES23999

 ................................................................................................... LAILA TRAVEL24888

 ......................................................................................................... 2NS STYLE24888

 .................................................................................................................  S.B.M24888

 .......................................................................................................... SADECOR24888

 ....................................................................................PERFECT AGROFOOD2488د

 ............................................................................ Africa distribution services2488د

 ..................................................................................KHADIJA BENZAKOUR2488د

 .........................................................................................3PC TECHNOLOGY2488د

 .......................................................................CENTRE D’AMINCISSEMENT24882

 .....................................................................................................LUCKY CLUB24882

 ......................................................... TRANSPORT TOUFIK MOHAMMED24882

 ....................................................................................FIGEACAERO MAROC24883

 ......................................................................................................CULTI FARM24883

 .......................................................................................................VEGGIE LIFE24883

 ...........................................................................................LAHBIB COUTURE24883

 ..........................................ACADEMIE ABOU CHARAF EL HAMMOUMI 24884

 ........................................................................................................... ECO MAS24884

 ...............................................................................................................AWRAK24884

 .......................................................................................... CHINOUNE & FILS24884

 ...................................................................................................TRENTE NEUF24885

 .............................................................................................. JAKANI DECORS24885

 ........................................................................................SOJAVERT  SARL AU24885

 .................................................................(STE ‘‘MORC TRANS ‘’ SARL (A.U24885

 .........................................................SOCIETE Y S M N IMMOBILIER SARL24886

 ................................................................... STE Y.S.M.N IMMOBILIERSARL24886

 .......................................................................STE FATTAH MOTO SARL AU24886

 ......................................................................... STE TART IGHRAN SARL AU24886

 ............................................................. STE AGRI MEDZER TRAV SARL AU24887

 ........................................................................ STE ISMAILI FOOD SARL AU24887

 .............................................. SOCIETE SAN METALS MANUFACTURING24887

 ........................................................................................ TOUDGHA ENGINS2488(

 ...........................................................................................EDEN SIGNATURE2488(

)2488ألو مرحبل.............................................................................................................. 

 ...................................................... CAFE SNACK GLACIER LA REFERENCE24889

 ...................................................... CAFE SNACK GLACIER LA REFERENCE24889

 .....................................................................................................ELECTOMAR24889

 SOCIETE D›INGENIERIE ET DE VALORISATION DES MINERAUX

 ...........................................................................................((SIVAMINE24889

 ........................................................................................ STE AFORAGE SARL24889

 ................................................................................. ADVISOR ART DECORT2488د

 .......................................................................................................OUZTRANS2488د

 ....................................................................................................... SOCINVEST2488د

 ........................................................................................................BHF MODE2488د

 ........................................................................................... 8د248ميرو ستة و خديون

 ......................................................................... IRCHAD BUSINESS CENTER248دد

 ................................................................................................................. TROKI248دد

 ............................................................................................TW CASABLANCA248دد

 ...........................................DARIBEL PROMOTEURS CONSTRUCTEURS2482د

 ........................................................................................ NEKOUR TRAVAUX2482د

 .................................................................................................................  YATO2482د

 .................................................................................................................  LTPEE2482د

 ......................................................................................................... YELEN SPA2483د
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 ........................................................................................... ESPACE CEREALES2483د

 ............................................................ MAADMES SERVICES ET TRAVAUX2483د

 ..................................................................................................... BENSID FISH2484د

 ..........................................................................................UNITOUR MAROC2484د

 ..................................................................................... WEPARTNER GROUP2484د

 ..............................................................................................RELAIS FINANCE2484د

 ........................................................................... FALCON CONSTRUCTION2484د

 .................................................................................IMPRIMERIE DU SIECLE2485د

 ............................................................................................... ste B.H.S GMBH2485د

 ............................................................................................................. TAGBATI2485د

 .......................................................................................MT ADVISORY SARL2486د

 ............................................................................ SOCIETE CANINE MAROC2486د

 ..................ENTREPRENEUR TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION2486د

 ..................................... STE LOCATIVE IMMOBILIERE DE MARRAKECH2486د

 ..................................................................................AKSOUAL PROPERTIES2487د

 .................................................. STE IKCHAL DES TRAVAUX ET SERVICES2487د

 ...............................................................................................................A.V.W.T2487د

 ............................................................................................. SERBOUTI DECO248د(

 ...........................................................................................................STORDEK248د(

 ...............................................................................PROMO44 IMMOBILIER248د(

)دIMMOLIJE248 » ايدوليج«........................................................................................ 

 .......................................................................... STE MOUMITRAV SARL AU2489د

 ............................................................................... IMMOBILIERE CANDIDE2489د

 ................................................................................................ TISCARDES MA2489د

 ............................................................................ KHAWATER MARRAKECH24828

STE DRAA TAFILALTE MINING SARL24828  شركة مرعة تلفياللت للدنلوم ...... 

 .........................................................................................................MAXIPREV24828

 ......................................................................................................EASY MOTO24828

 .............................. SOCIETE MATERIEL INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE24828

 ........................................................................................................... ATRANEB2482د

 .......................................................................................... YAMOS HOLDING2482د

 ..................................................................................... AGRI EL MONTAZAH2482د

 ............................................................................................ MEGASTAR COFE2482د

 ...................................................- STE SILVIA AXS TRANSPORT - SARLAU24822

 ................................... SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE MOROCCO24822

 .......................................................................................STE LAARASSI-CASH24822

 ............................................................................................................SADRIKA24823

 ................................................................................................ SEDRATYPROD24823

 .............................................................................................KARAM MARKET24823

 ........................................................................................SNACK LE NAUTICA24823

 ............................................LE COMPTOIR DES PIECES DE RECHANGES24824

 .............................................................................................A PASANISI & CO24824

 ............................................................................................. MAROC BOULES24824

 ..............................................SOCIETE PHARMACIE OULED TAIB DE FES24824

 ..................................................................................QUICKLY LUXURY CAR24825

 .......................................................................................... HILI CONSULTING24825

 ........................................................................................TRANSPORT AYNES24825

 ............................................................................................................... CITITEX24826

24826ترافيد حيون...................................................................................................... 

 ................................................................................................ GRADE  FABRIC24826

 ......................................................................HKSOUSS LOGISTIQUE SARL24826

 ................................................................................................ KUNAFATCOM24827

ARMONY PARIS24827 -ارموني بلري......................................................................... 

 ...................................................................................................FIRST CHOICE24827

 .............................................................................................. N.G NORA CAFE24827

 ...............................................................ROMA TASS EQUIPEMENT  2482شركة(

 .......................................................................................... KOUNOUZ PRINT2482(

 ...................................................................... YAN DEVELOPPEMENT 24829شركة

 ...............................EL MAKRINI VETEMENTS CONFECTIONNES SARL24829

 .............................................................................................................NATRAD24829

 ............... INSTITUT MAROCAINE DU CINEMA ET DE LA TELEVISION24838

 ............................................................................................SOCIETE XBETON24838

 .................................................................................................................  CT2I24838

 .................................................................................................................  CT2I24838

 .........................................................................................MARINA DAMIANE2483د

 ...........................................................................................ATLANTIC FOODS2483د
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 ............................................................................................................... APIBEN2483د

 ............................................................................CENTRE D›AFFAIRE SADKI2483د

 .................................................................................MAHMOUD DENTAIRE24832

 ..........................................................................STE TIMIZAR N SOUS SARL24832

 ........................................................... OULED TAYEB IMPORT ET EXPORT24832

 .............................................................................................TESLA  ALL  TRAV24833

 .......................................................................................................... CAPI BOIS24833

 .......................................... L›ARTISAN DE BATIMENT ET D›ELECTRICITE24833

 ........................................................................................... SOCIETE BN-MAR24834

 ..................................................... STE TRABS BOURIG SARL   24834ترابس بوريك

 .............................................................................SHBM SERVICES SARL-AU24834

 ........................................................................................................... LRT TRAV24834

 .......................................................................................................PREVENTEX24835

MINORAY SARL AU24835 مينوراي.......................................................................... 

 ............................................................................................................ BONONI24835

24835طوب الفلج أسيك................................................................................................ 

 ....................................................................................................HAVEN HILLS24836

 ...............................................................................MEJORAR CONSULTING24836

 ....................................... COLLEGE LASALLE INTERNATIONAL TANGER24836

 ..........................................................................SHIPYARD CONTRACTORS24836

24837نليرات ترامين....................................................................................................... 

 ......................................................................................................PINKERTON24837

 ................................................................................................... EM TELECOM24837

 ....................................................................................OPTIQUE MEDKOURI24837

 ................................................................................................... EM TELECOM24837

 .................................................................................................. YBK TRAVAUX2483(

 ..................................................................................SUD NEGOCE EXPRESS2483(

 .............................................................................................. )2483إلفي مسطريبيييو

 ......................................................................................ECO MODERN TECH2483(

24839رانيل فيتورا نكوص................................................................................................ 

 ......................................................LAHLAHI FRERES D›INVESTISSEMENT24839

 ........................................................................................................COMADIST24839

 ............................................................................................................MY WOK24848

 ................................................................................................ SADIFLEX SARL24848

 ............................................................................................................MY WOK24848

 ...................................................................................................MARIA BRICO24848

 ....................................................................................................... ENDOPLUS24848

 ........................................................................................... STE MEDLUNIUM2484د

 ......................................................................................................LAMADONE2484د

د2484ووي إليت............................................................................................................ 

 ..................................................................................... ISOLATION EFFICACE24842

 .............................................................................. STE SLIM INFO SARL A-U24842

 .................................................................................. SOCIETE M et B Rapide24842

 .............................................................................................. RAYHANA CASH24843

 ..................................................................................CHAKIR EL KHAMMAR24843

 ..............................................ADOUZI FABRICATION ET VENTE BRIQUE24843

 ...............................................................................................MEDICAL4MOR24844

 ...............................................................................................TOUBKAL TECH24844

24844وي بروم................................................................................................................. 

 ................................................................................................................ESSAID24844

 ...................................................................................... KAOUKAB TRAVAUX24845

 ................................................................................. (FLOR CAR S.A.R.L (A-U24845

 ............................................................................société COMPTOIR NORD24845

 .....................................................................................BAIBA MULTISERVICE24845

 ..............................................................SOCIÉTÉ  EL BAAOUTI MILK SARL24846

 ............................................................... STE BAOUABAT ENNAHDA SARL24846

 ............................................................................................... O›NACER Living24846

 ............................................................................. R.Y.HAM-GARDIENNAGE24846

 ...............................................................................................EXPERT DESIGN24847

 .......................................................STE LIBRAIRIE YOUNASSER - SARLAU24847

 ....................................................... STE CENTRE PHONEMPLOI -SARLAU24847

 ....................................................................................EXPERT TECH LAVAGE2484(

 ...........................................................STE EL MOUSSAOUI SAHARA SARL2484(

 ......................................................................................................SOYATRANS2484(

 ................................................................................ ACHOUROUK NEGOCE2484(

 ..............................................................................NOMAC OUARZAZATE II24849
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 ............................................................ BRITISH CONSTRUCTION GROUP24849

 .............................................................................................SILKAN EVASION24849

 ........................................................GLOBAL INFRASTRUCTURE SUD EST24858

 .......................................................................................RAMY CAN SARL AU24858

24858مدرسة تعليم الييلقة سينكو............................................................................. 

 ..........................................................................................................D3PINTER24858

 ......................................STE ETABLISSEMENT LKOL LILJAMAL SARL AU2485د

 .......................................... STE RADI ET BETEMI IMMOBILIER sigle SRBI2485د

 ................................................ GRENNSTONE INVESTMENT COMPANY2485د

 ......................................................................SOCIETE MITAT FELLAH SARL24852

 .................................................................................................................  J.M24852

 ........................................................................................... SEHLI EXPRESS 5324852

24853ترانس ويران الوحدة........................................................................................... 

 .....................................ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE SARL 24853

 ...............................................................................................MERCK MAROC24853

 .................................................................................................SKYBURY CAFE24854

 ..........................................................................STE SANTA CATALINA SARL24854

 .................................................................................................. K B - AKKARIA24854

 ...................................................................... BOUDHAL TRAVAUX DIVERS24855

 .................................................................. ABM BEN AGRO-ALIMENTAIRE24855

 ............................................................................................ WELLIAM INVEST24855

24856كلدن رينك............................................................................................................ 

 ...................................................AGENCE IMMOBILIERE BOTAGHRASSA24856

 .............................................................................................YUMMY WORLD24856

 ................................................................................................................ MATEF24857

 ................................................................................................................ MATEF24857

 ............................................................................. RUBINO DISTRIBUTIONS24857

24857التييير الحر........................................................................................................ 

 ........................................................................... LA TERRASSE DES ETOILES2485(

 ..................................................................... MD IRON & STEEL FOUNDRY2485(

 ...........................................................................................OUCHA TRAVAUX2485(

 .................................. SOCIETE GROUPE BENZ-AGRO ALIMENTATION2485(

 ...........................................................................MARFRA IMPORT EXPORT24859

 .................................................................. BUSINESS AL MOTAHIDA SARL24859

 .......................................................................................... CATWALK EVENTS24859

 .................................................................................................................  FIKA24868

 ............................................................. PARTHENON BULDING SERVICES24868

 ...................................................................................................MORTECNAD24868

 .................................................................................................................JLF MA24868

 ...............................................................................................................ISCANA2486د

 ................................................................................... 2SO CONSTRUCTION2486د

 ................................................................................................ MAISON AYELE2486د

 ......................................................................................... ELMOUJAHID LINE2486د

 ....................................................................ARCHITECTURE CONSULTING2486د

 ............................................................... STE ETS EL FAJR AL JADID PRIVEE24862

 ............................................................CAPITAL MARKETING SOLUTIONS24862

 ..........................................................................................DEB CONSULTING24862

 ...............................................................................................................EVIMAS24862

 ............................................................................................................ SARAVET24862

 ..........................................................................................DEB CONSULTING24863

 .....................................................................................STE BOUSSAFAR CAR24863

 .....................................................................................STE BOUSSAFAR CAR24863

 ...........................................................AMEUBLEMENT MEDITERRANEAN24863

 .........................................................................................KAPSULE TRAVAUX24863

 .................................................................................. CENTRE NAFIS VISION24864

 ................................................................................... EMBELLIR  S.A.R.L A/U24864

 .................................................................................................................  CHCA24864

 ................................................................................................ OUEST POWER24864

 .......................................................................................... OLYS LOGISTIQUE24864

 ................................................................................... FADLY DISTRIBUTION24865

 .........................................................................................................REVOMED24865

 .................................................................................... ENERGIE GM MAROC24865

 ................................................................................................. MONEY FACTS24865

 ..........................................................................................................DINARMA24866

 .............................................................BOULANGERIE PATISSERIE RAOUI24866

 ........................................................................ STRONG ENOUGH ACTION24866
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 ...............................................................................................SAGE AGRICOLE24866

 .....................................................................SOCIETE LKRAMDI IKHWANE24866

 .....................................................................................EASY SHOP PHARMA24867

 ..........................................................................................................ORIVERRE24867

 .........................................................................................................SOMEDOL24867

 ..........................................................................SOCIETE BIENFAIT TRANSP24867

 ................................................................................................... CAFE BARBAS24867

 ................................................................................................................AIRGSS2486(

 .....« SOCIETE GREEN FOREVER BY ALAOUI Par Abréviation« SGFBA2486(

 ..................................................................... PHARMACIE ZAHRAT ENAJAT2486(

 ..........................................................................................IMPRIMERIE IMAD24869

 .....................................................................................................BOUDRIMEX24869

 .........................................................................................................LE SAMFLY24869

 .................................................................................................. PALM›S CAMP24869

 ..............................................................................Z INVEST OULAAOUANE24878

 ..........................................................................................................ORIVERRE24878

 ......................................................................................STE GODZILLA CARS24878

 .......................................................................... HARHOUR FISH  SARL   AU24878

 .................................................................................................GIFT CONCEPT24878

د2487التيريدلر................................................................................................................ 

 ......................................................................................OUYTRANS SARL AU2487د

 ............................................................................. BOUIRAZ FISH  SARL   AU2487د

 ...............................................................................................MASTER NORD 24872

 ....................................................................................................RAFIK MEDIA24872

 ........................................................................................................DAR JEDEN24872

 .....................................................................................EASY SHOP PHARMA24872

 ...........................................................BS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER24873

 ..........................................................................................WINNER SERVICES24873

 .......................................................................................... STE MOJIN TRANS24873

 ................................................................................RYAD STATION SERVICE24873

 .........................................................................................SOCIETE AALA CAR24873

 ......................................................................................... OUMNA TRAVAUX24874

 .........................................................................................ROR SUPER TRANS24874

 .....................................................................VERGER DES FRUITS ROUGES24874

 ................................................................................................................. SITIFIS24874

24875مؤسية  غربلوي للبنلء........................................................................................ 

 .................................................................................................. LOCAMEUBLE24875

 ............................................................................. STE ATLAS ABBE SARL AU24875

24875شركة أطلس أش إغ............................................................................................. 

 ....................................................................................................FAMIPROMO24876

 ......................................................................................................B.M Optique24876

24876شركة أمام  3 أش................................................................................................. 

 .............................................................................. ASSI IMMOBILIERE-SARL24876

 ......................................................................... LA GALERIE DE L› AIMANCE24877

 ................................................................ ENNAJAH DE DEVELOPPEMENT24877

 ................................................................................PRIVILEGIA EMBALLAGE24877

 .....................................................................................SANAM IMMOBILIER24877

 ..........................................................................................................COLTIVOS24877

 ............................................................. ENSOF  GROUP MOROCCO-EGM2487(

 ... STE FIABLE TRAVAUX DE CONSTRUCTION-SOFIATRAC-SARL AU2487(

 ........................................................................................... LMS-CSA ONLINE2487(

 ............................................................................................................ATLACUS2487(

 ..........................................................STE CHRAIBI PIECES AUTO SARL AU24879

 ......................................................................CABINET TBIB TAHA SARL AU24879

 ..........................................................................................................OM YOGA24879

 ............................................................................... STE NAFIDI AZZEDDINE248(8

8)248ا كي مي كيدو........................................................................................................ 

 ..........................................................STE CHRAIBI PIECES AUTO SARL AU248(8

 ..........................................................................................CADIELSA MAROC248(د

 ............................................................................................... POLYMERCHIM248(د

 ........................................................................ALASMAR NOUR AL GHARB248(د

 ..................................................................................... INZO DISTRIBUTION248(د

 ............................................................................... SAHARA TEAM 4 S  ST4S248(2

 .................................................................................................................  BFW248(2

 ...................................................... STE RAFIKI ALLERT ET SURVEILLANCE248(2

2)248شركة أولعبي......................................................................................................... 
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 .................................................................................... MAJDOULINE PNEAU248(3

 .................................................................................................MJAHD TRANS248(3

 ...................................................................................................... LE PAS SAGE248(3

 .........................................................................................STE MON UNIVERS248(4

 ......................................................................................................AZOUGAGH248(4

 ......................................................................................................IR YEU CARS248(4

 ..........STE  D’ORGANISATION  DES EVENEMENTS DES REVES*SARL248(4

 ................................................................................................ AS CONFETEXT248(5

 .................................................................................................. B2S BUSINESS248(5

 ............................................................................................................. BATITAK248(5

 ............................................................................................... SOCIETE KABIRI248(6

 .................................................................................... SOCIETE KABIRI SARL248(6

 .................................................................................... SOCIETE KABIRI SARL248(6

 ......................................................................... EXPO IMPO GRANA TRANS248(6

 .........................................................................................................STE KABIRI248(6

 ................................................................................................ OUEST POWER248(6

 .................................................................................... SOCIETE KABIRI SARL248(7

 .......................................................................................... ESSAIDGROSSISTE248(7

 ................................................................................UK PHARMACEUTICALS248(7

 ..........................................................................................................ARCHYAD248(7

 ....................................................................................................... M&g ourika248((

 ................................................................................................... COLD WATER248((

 .................................................................................................................  HKBY248((

 ............................................................................................... ALJIA HOLDING248(9

 ......................................................... HAKIM-MOROCCAN DESERT TRIPS248(9

 ............................................................................................. « STE « ALREDOE248(9

 ................................................................................................SANAM INVEST248(9

 .............................................................................................................CYBER-Z248(9

 ......................................................................................................ZINO OPTIC24898

 ...................................................................................................... VAL EVENTS24898

 ....................................................................................................RANA TRANS24898

 ...................................................................................................... VAL EVENTS24898

 ........................................................................................SKILLS DENTAL LAB2489د

 ................................................................................................................. د2489أرطلجي 

 .............................................................................................................. BARBEX2489د

 .....................................................................................................ELECTOMAR2489د

 ................................................................................... BROUK CONSULTING24892

 .....................................................................................................MASEF BECH24892

 ......................................................................................ACE CLOUD SARLAU24892

 ............................................................................... ECTUS IMPORT EXPORT24893

 .................................................................................................. FYM ASSET 824893د

 .....................................................................................PEPINIERE BEST TREE24893

 .......................................................... STE DEFENCE SECURITY›S D.S SARL24894

 ............................................................................................................ADABOU24894

 ................................................................. «DOUKKALA NORD TRAVAUX»24894

 ...............................................................................................«Y2R TRAVAUX»24894

 ...............................................................................CASA MIA IMMOBILIARI24895

 ...............................................................TAOUBA IRRIGATION OVERSEAS24895

 ........................................................................................NOZHAT AL ABRAR24895

 .........................................................................................AM TECHNOLOGIE24895

 .................................................................................................... GIVE ME CAR24896

 ............................................................................................................DADANA24896

 .................................................................................................. FYM ASSET 8924896

 ........................................................................................ SERVICE AOULOUZ24897

 ....................................................................................NATU FOOD SARL AU24897

 ........................................................................................... TRANS RAGGADA24897

 .................................................................................. STE BENYTEC SARL AU2489(

 ..............................................................A&A PROPERTY DEVELOPEMENT2489(

 .............................................................................STE MANDAR PACK SARL2489(

 ........................................................................................................ SOT RE DIS24899

24899صومالين............................................................................................................... 

AZMICOM24899 - عزمي كوم..................................................................................... 

 .........................................................................IMMYSHOP FOURNITURES2488د

 .................................................................................... LAS VEGAS HOLDING2488د

 ...........................................................................TAMWIL TRAVAUX DIVERS2488د

 ..SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS ELECTRIQUES SNOPEL SARL-AU24د8د
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 .................................................................LE COMPTOIRE DU CHOCOLAT24د8د

 .SOCIETE  NOUVELLE DE PRODUITS ELECTRIQUES (SNOPEL( SARL-AU24د8د

 ............................................................................................. ARKOCINA SARL24د8د

 ................................................................................................R.O M EXPRESS2482د

 ........................................................................STE CON HAOUZA SARL AU2482د

 ...................................................................................................... STE NARITO2482د

 ................................................................................... AISSAOUI BEST FOOD2483د

 ........................................................................................................MR INVEST2483د

 ...................................................................................................AM EDITIONS2483د

 .......................................................................................MARKET DE LA PAIX2483د

84د24أسييطلنس ميديكلل أي مانتير.......................................................................... 

 ............................................................DISCOVERING MOROCCO SEEKAI2484د

84د24هلرملن كونكتد سيرفيس موروكو........................................................................ 

 ............................................................................................ KADRI CONTRAV2484د

 ....................................................................................................CMC MAROC2485د

 ...................................................................TRUE FACILITE MANAGEMENT2485د

 ...................................................................................... B.N INVEST SARL AU2485د

 ...............................................................................................CHBARO FOOD2486د

 ............................................................................... NOUR AL HOUDA CASA2486د

 .................................................................................................... BETTER APPS2486د

87د24مركز الفحص بلالشعة العرائش......................................................................... 

 ................................................................MAISON MOUBARAKA BY AMH2487د

87د24فينيكس تكنيكس................................................................................................ 

 .........................................................................................BTP EL-MANSOURI2487د

 ........ BOULANGERIE-PATISSERIE NEW JERSEY8د24مخ زة حلويلت نيو ورزي(

 .............................................................................................TELCAM MAROC248د(

 .................................................................................................. BOUDAPPART248د(

 ................................................................................STE RED F.G.M SARL AU2489د

 ...............................................................................................NOMIDIA CASH2489د

 ...............................................................................TRANS BENNES MAROC2489د

 .............................................................................STE SPEED TECH SARL AU2489د

 .................................................................................................. NAJL ALI TRAV248دد

 .................................................................................STE MONNAIE SERVICE248دد

 ............................................................................................... FARIAT SERVICE248دد

 ........................................................................................LOGIC TRANSPORT24ددد

 ...............................................................................N.A QUALITY TRANSFER24ددد

 ..............................................................................................GROUP MOUKY24ددد

 ..........................................................................LA PERLA CONSTRUCTION24ددد

2دد24برومرارا 

 ..........................................................AL MOTAWASSET IMPORT EXPORT242دد

 ......................................................................................J.D.F-GARDIENNAGE242دد

 .......................................................................................................LILIA NOUR242دد

 .............................................................................................. S.A.F.A.E FAMILY243دد

 .........................................................................................BEMBOSS SARL AU243دد

 ..................................................................................................... MARINA OIL243دد

 ............................................................................................................IT BLOCK244دد

 ...................................................................................................... ITIT MAROC244دد

 .........................................................................................ACHRICONF   SARL244دد

 .......................................................................................................LANA CASH245دد

 .......................................................................STE B-MAX INDUSTRIE SARL245دد

 ............................................................STE RAZEN GAME STATIONS SARL245دد

 ................................................................................................VIA INGENIERIE245دد

5دد24حليم.الم............................................................................................................... 

6دد24أب ضلمل - كونييبت بريفي................................................................................. 

6دد24أبي ايدوبيليي......................................................................................................... 

 ............................................................................................. DCHIYAR TRANS246دد

7دد24اوملبيك كلر اند ليم............................................................................................... 

 ...........................................................................STE NEXT COMPANY SARL247دد

 ...............................................................LES CARAVANES DE COMMERCE247دد

 ..........................................................................................DEPTSYS  SARL-AU24دد(

 .................................................................................................... )دد24صوكلزيم كروب

 ............................................................................................................NC TURC24دد(

 ...........................................................................................................VERTTAIR24دد(

 .............................................................................................HSE PARTENAIRE249دد

 ........................................................................STE ZAIDI.HA.PROMO SARL249دد

 ...................................................................SOCIETE TILILA AL HANA-SARL249دد
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 ......................................................................................SANITAIRE HAROUN2428د

 ................................................................................................KAWTAR UITED2428د

 ............................................................................................. HOY PRODUCTS2428د

 .................................................................................... CASALICANTE TRADE24د2د

 ......................................................................... ISTYM INDUSTRIE SARL AU24د2د

 ...............................................................................................BAYOUDI STYLE24د2د

 ...................................................................................... INTERDOM MAROC24د2د

 .....................................................................................................SARAYA FISH24د2د

 ......................................................................................STE PARA MARHABA2422د

 ...................................................................................TARIFA BENNISS INOX2422د

 .......................................................................................ESPRIT DESIGN SUD2422د

22د24بيدل اتغونس......................................................................................................... 

 ............................................................................................................. LOGIGO2422د

 ...........................................................................................STE IMEL SARL AU2423د

 .............................................................SOCIETE EL HAJA FATIHA SARL AU2423د

 ...............................................................................STE ABDO PRO SARL AU2423د

23د24رضل نواك كلش..................................................................................................... 

 ............................................................................................ BSK IMMOBILIER2424د

 ...................................................STE S.NOUH  ARCHITECTURE  SARL AU2424د

 .................................................... SOCIETE OLIVE BENI MELLAL SARL AU2424د

25د24برومسيوفت......................................................................................................... 

 ............................................................................................................. BAMAJD2425د

 ....................................................................................................... ORI IDRISSI2425د

 ................................................................................................DAILY NAVETTE2425د

 ......................................................................................................LITANI TRAV2426د

 ...........................................................................................................OMA ALU2426د

 ...........................................................STE GLACIER AL OKOSOR SARL AU2426د

 ..................................................................................ISMOH SERVICES SARL2426د

 ........................................................................STE LIFE-HOUSE-LOCATION2427د

 ........................................................................ YEDAHALU MULTISERVICES2427د

 ........................................................................ YEDAHALU MULTISERVICES2427د

 ........................................................................ YEDAHALU MULTISERVICES2427د

 ......................................................................................ALBINAE ALKAOUIM2427د

 ........................................................................................................DISPLANET242د(

 ............................................................................................. TAZA GOLD CAR242د(

 ........................................................................................... WAMA DENTAIRE242د(

 .......................................................BAYA TECHNOLOGIE MAROC «BTM»2429د

 ............................................................SCHUNK SONOSYSTEMS MAROC2429د

 .............................................................................................TECHNO PLATRE2429د

 II.  -  إعالنات قضائية

 ........................................................................ 38د24املحكدة التجلرية بللدار البيضلء

د3د24املحكدة  التجلرية بدراكش.................................................................................. 

35د24املحكدة التجلرية بللربلط.................................................................................... 

35د24املحكدة التجلرية بدكنلس................................................................................... 

36د24  املحكدة التجلرية بطنجة................................................................................... 

37د24املحكدة  التجلرية بأكلمير.................................................................................... 

)3د24املحكدة  التجلرية بوودة..................................................................................... 

 ....................................................................... )3د24املحكدة  املحكدة التجلرية بفلس

)3د24املحكدة االبتدائية بيال...................................................................................... 

39د24املحكدة االبتدائية بللقنيطرة.............................................................................. 

39د24املحكدة االبتدائية بللجديدة............................................................................... 

39د24املحكدة االبتدائية بخريبكة................................................................................ 

 .................................................................................. 48د24املحكدة  اإلبتدائية بأسفي

48د24املحكدة  اإلبتدائية بليدنتلنوت........................................................................... 

48د24املحكدة  اإلبتدائية ببنيليدلن............................................................................ 
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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 اإلشهلر القلنوني إثبلت هويتهم واليلطلت امليندة إليهم.
وال تتحدل اإلمارة أية ميؤولية فيدل يتعلق بدضدون اإلعالنلت.

 I.  -  إعالنات قانونية

مكتب محدد للدحلسبة واالستشلرة

CMCC

محلسب بللربلط

GSM : 86633.94.89.د

 COMPTOIR R’BATI

D’ALUMINIUM

SARL AU

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

نوفد ر  5د  في  بللربلط  مسجل 

الوحيد  الشريك  قرر  د282، 

 COMPTOIR R’BATI لشركة 

شركة   D’ALUMINIUM SARL AU

الشريك  ذات  امليؤولية  محدومة 

الوحيد مل يلي :

بيع  العلم االستثنلئي،  قرر الجدع 

الييد  ملكية  تحت  حصة  888د 

نعدلن الحديدي، بدووب الضدلنلت 

إج   العلمية والقلنونية في هذا الشأن 

الييد احدد الحديدي.

االستثنلئي،  العلم  الجدع  قرر 

عن  الحديدي  نعدلن  الييد  التنلزل 

التييير الشركة.

االستثنلئي،  العلم  الجدع  وقرر 

احدد  الييد  للشركة  ميير  تعيين 

الحديدي لفترة غير محدمة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  وقد 

بللربلط تحت رقم  التجلرية  املحكدة 

8د92دد بتلريخ 7د نوفد ر د282. 

1 P

مكتب محدد للدحلسبة واالستشلرة

CMCC

محلسب بللربلط

GSM : 86633.94.89.د

O’MOSSA GLOBAL TRADE
SARL AU

ميـجل  عرفـي  عـقد  بدقت�ضى 

تـم  د282،  أكتوبر   25 في  بللربلط، 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 

الشريك  ذات  املحدومة  املــيؤولية 

الوحيد بلملديزات التللية :

 O’MOSSA GLOBAL  : التيدية 

TRADE SARL AU

املوام  بيع   : االوتدلعي  الهـــدف 

الغذائية العلمة.

املقر االوتدلعي : بلوك ج رقم 2) 

سعقوب  الحدر  ميور  الثللث  الطلبق 

املنصور الربلط.

تلريخ  من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــدة 

تقييدهل بلليـجل التجلري.
مرهم  88.888د   : رأســدللهل 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيـدة 

املوزعة  الواحــدة  للحصة  مرهم  88د 

عل  الشكل التلجي :

اليــــيد علي اومو�ضى املحصل عل  

888د حصة.

للشركة  كديير  عين   : التييير 

غير  لفترة  اومو�ضى  علي  اليــــيد 

محدمة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

في 9289دد  رقم  تحت   بللربلط 
السجل  رقم  د282  نوفد ر  7د 

التجلري 56827د.

2 P

MAGI DIVERS
ش.ذ.م.م

رأسدللهل : 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي : رقم 2 عدلرة 7 
بلوك 3 إقلمة الريف 3 تدلرة

االستثنلئي  العلم  الجدع  إن 
شركة   MAGI DIVERS لشركة 
رأسدللهل  محدومة  ميؤولية  ذات 
 : االوتدلعي  ومقرهل  مرهم  88.888د 
رقم 2 عدلرة 7 بلوك 3 إقلمة الريف 3 
تدلرة واملنعقد يوم 3د سبتد ر د282 

قرر مل يلي :
ذمة  وإخالء  استقللة  قبول 
مهلمهل  من  حدلمي  الهلم  الييدة 
الييدة  وتعيين  للشركة  كدييرة 
راضية ايت حدلمي، كدييرة للشركة 

ملدة زمنية غير محدومة.
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
أكتوبر  )د  يوم  بتدلرة  االبتدائية 

د282 تحت رقم 6643.
3 P

STE FEDERAL CAR
SARL AU
ش.ذ.م.م

رأسدللهل : 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي : محل رقم 9 املركز 

التجلري اسيدل - تدلرة
االستثنلئي  العلم  الجدع  إن 
شركة   STE FEDERAL CAR لشركة 
رأسدللهل  محدومة  ميؤولية  ذات 
 : االوتدلعي  ومقرهل  مرهم  88.888د 
 - اسيدل  التجلري  املركز   9 رقم  محل 
تدلرة واملنعقد يوم 4 أغيطس د282 

قرر مل يلي :

رزوقي  زكريلء  الييد  ذمة  إبراء 

كدصفي للشركة من وديع مهلمه.

تصفية الشركة تصفية نهلئية.

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 

أكتوبر  4د  يوم  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم د32)دد.

4 P

FM MAGIQUE SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
بتلريخ عرفي،  عقد   بدقت�ضى 
د282، تم وضع القلنون  3د سبتد ر 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

تحت  وذلك  وحيد  بشريك  محدومة 

املعطيلت التللية :

 FM MAGIQUE : تيدية الشركة

SERVICE SARL AU

أشغلل  مقلول   : الشركة  غرض 

الكهربلء والترصيص وتكييف الهواء.

شلرع الربلط،   - اكدال   :  املقر 

الطلبق   79 رقم  عدلرة  سينل،  ابن 

الثلني شقة رقم 6.

ب  الشركة  مدة  حدمت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.
بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 

888د  إج   مقيدة  مرهم  88.888د 

حصة ب 88د مرهم، مكتتبة، محررة 

مروان  للييد  بللكلمل  وخصصت 

فلرح.

التييير : تيير الشركة من طرف 

الييد مروان فلرح كديير وحيد ملدة 

غير محدومة.
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لنظلم  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الشركة 

د282 تحت  6د نوفد ر  بتلريخ  وذلك 

رقم 23د9دد.

سجلت الشركة بللسجل التجلري 

تحت رقم 55953د.
مقتطف قصد اإلشهلر

5 P

MOORISH GEAR

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

تأسيس شركة  تم  د282  أكتوبر  د2 

بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 

الخصلئص  تحدل  والتي  وحيد 

التللية :

MOORISH GEAR : التيدية

SARL AU : الصفة القلنونية

الهدف االوتدلعي :

صيلنة الييلرات.

االستيرام  في  وسيط  أو  تلور 

والتصدير.

مرهم  8.888د   : الشركة  رأسدلل 

مقيدة إج  88د حصة من فئة 88د 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم 

الشركلء عل  الشكل التلجي :

88د  البلهي  العلوي  احدد  الييد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

مل عدا  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  

تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة 

التسجيل.

املقر االوتدلعي : قرية اوالم مو�ضى 

شلرع الحين الثلني رقم 58 سال.

العلوي  احدد  الييد   : امليير 

البلهي.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.34(67

6 P

شركة برانترز
ش.م.م ذات شريك وحيد

9د)، بلوك 23، حي اليالم، سال
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 
فلتح  بتلريخ  للشركلء  االستثنلئي 
الربلط  في  املسجلة  د282،  نوفد ر 
بتلريخ 3 نوفد ر د282، تقرر مل يلي :

تصفية الشركة »برانترز« ش.م.م 
ش.و.

إغالق التصفية وإبراء املصفية.
إغالق الينوات املللية.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بيال،  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

د4)37.
7 P

STE ISYA FASHION
SARL

ADRESSE : IMM38 APPT (
 RUE MOULAY AHMED

LOUKILI HASSAN RABAT
بتلريخ املدضية  للعقوم   طبقل 
د2 سبتد ر د282 تم تحرير القلنون 
الخصلئص  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
بتلريخ فلتح أكتوبر  التللية واملسجلة 

د282.
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة.
االستيرام   : االوتدلعي  الهدف 

والتصدير.
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
مل عدا  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  
تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة 

التسجيل.
38 شقة  : عدلرة  املقر االوتدلعي 
الوكيلي حيلن  احدد  موالي  زنقة   (

الربلط.
اسدلعيل  الييد   : التييير 

بلهلشمي.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بللربلط.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

دد559د.

8 P

ويبكر افت
WEBCRAFT ش.م.م ش.و

الرأسدلل االوتدلعي : 88.888د 

مرهم

املقر االوتدلعي : )4، شلرع فلل 

أوالم عدير أكدال الربلط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

قد  د282  أكتوبر  5د  بتلريخ  الربلط 

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف  واحد  بشريك  املحدومة 

في  خبير   : االوتدلعي  نشلطهل 

املعلوميلت.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.

الييد اع�ضي نبيل 888د حصة.

سنة   99  : الشركة  نشلط  مدة 

من  أي  النهلئي  التأسيس  من  ابتداء 

تلريخ وضع السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

مل عدا  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  

تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة 

التسجيل.

فلل  شلرع   4(  : االوتدلعي  املقر 

أوالم عدير أكدال الربلط.

تحت تييير : الييد اع�ضي نبيل.

 : التجلري  بللسجل  مقيدة 

56835د.

9 P

STE CITRO TRANS
SARL

العلمي  غير  العلم  الجدع  قرر 

د282  أكتوبر  8د  بتلريخ  املنعقد 

ذات  CITRO TRANS شركة  لشركة 

واحد بشريك  املحدومة   امليؤولية 

مل يلي :
رأسدللهل : 88.888د مرهم.

مقرهل االوتدلعي : 28 زنقة اكلدلن 
سيدي علي شقة 2 أكدال الربلط.

الييد  الوحيد  الشريك  قرر 
بوشتى سربوت مل يلي :

إج   حصصه  مجدوع  تقويت 
الييد عبد اليالم سربوت.

الشركة  تييير  من  االستقللة 
ميير  اليالم  عبد  الييد  وتعيين 

وديد للشركة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  7د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282، تحت رقم د)د9دد.
10 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 HELLO FOOD
DISTRIBUTION

SARL
تأسيس شركة ذ.م.م

تأسيس  تم  عرفي،  بدقت�ضى عقد 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 HELLO  : االوتدلعي  اللقب 

FOOD DISTRIBUTION SARL
الشركلء وامليلهدون :

ب.و.ط  الوزاني،  رشيد  الييد 
)A33948 ب 88) سهم.

ب.و.ط  العفير،  سعد  الييد 
43)8دA7 ب 288 سهم.

امليير الوحيد : رشيد الوزاني.
رأس امللل : 88.888د مرهم.

النشلط :
الخدملت التجلرية واملعلوملتية.

توزيع املوام الغذائية.
مختلف أنواع التجلرة.

املدة : 99 سنة.
براهيم  شلرع   56 رقم   : العنوان 
 2 رقم  الطلبق   56 عدلرة  الروماني 

املحيط الربلط.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر  6د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 
التجلري  السجل  رقم  تحت  د282 

55979د.
للبيلن

11 P
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 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

 Tél. : 85.37.98.29.7(

GSM : 86.625.96.46.د

STE TAMOURI TRANS
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة

بشريك واحد

العنوان : موار مصبلح الرويف 

البحلرة اوالم عيلم سوق أربعلء

RC : 27455

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  وضع  د282  ) نوفد ر 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

 TAMOURI واحد  بشريك  محدومة 

TRANS حيث تم مل يلي :

تأسيس لشركة تحدل الخصلئص 

التللية :

.TAMOURI TRANS : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة بشريك واحد.

88.888د  في  حدم   : امللل  رأس 

قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

اوتدلعية من فئة 88د مرهم لفلئدة :

 : الرحيم  عبد  االشهب  الييد 

888د حصة.

الهدف : نقل امليتخدمين.

مصبلح  موار   : االوتدلعي  املقر 

سوق  عيلم  اوالم  البحلرة  الرويف 

أربعلء.

املدة : 99 سنة.

االشهب الييد  عين   :  التييير 

 GB23948د بطلقته  الرحيم  عبد 

ميير وحيد للشركة.

التسجيل  مع  القلنوني  اإليداع 

بكتلبة الضبط  تم  التجلري  بللسجل 

أربعلء  بيوق  االبتدائية  بلملحكدة 

الغرب بتلريخ 5د نوفد ر د282 تحت 

و27455  الترتيبي  بللسجل   6(8 رقم 

بللسجل التحليلي.

12 P

 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

 Tél. : 85.37.98.29.7(

GSM : 86.625.96.46.د

STE SOUBYRTA TRANS
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR OULED
 MESBAH ROUISSIA BAHHARA
OULAD AYAD SOUK ELARBAA

RC N° 26355
علم  ودع  محضر  بدقت�ضى 
في املنعقد  للشركة   استثنلئي 
بيوق  واملسجل  د282  نوفد ر  2د 
نوفد ر  5د  بتلريخ  الغرب  ااربعلء 

د282، قرر مل يلي :
ذات  لشركة  النهلئي  التفكيك 
واحد  بشريك  محدومة  ميؤولية 
ش.ذ.م.م   SOUBYRTA TRANS
الروبي  الييد  وتعيين  واحد،  بشريك 
تخويله  وتم  للشركة  مفكك  محدد 
إنهلء كل  وديع الصالحيلت من أول 

العدليلت املتعلقة بللتفكيك.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
464/د282  رقم  تحت  الغرب  أربعلء 

بتلريخ 6د نوفد ر د282.
13 P

 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

 Tél. : 85.37.98.29.7(

GSM : 86.625.96.46.د

STE ABIDA LUXE TRANS
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
العنوان : موار امغيطن الزواوكة 
البحلرة وأوالم عيلم سوق أربعلء

س.ت : 27453
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  25 أكتوبر 
د282  أكتوبر   26 بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
 ABIDA LUXE محدومة  ميؤولية 

TRANS حيث تم مل يلي :

تأسيس لشركة تحدل الخصلئص 
التللية :

.ABIDA LUXE TRANS : التيدية
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.
88.888د  في  حدم   : امللل  رأس 
قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 
اوتدلعية من فئة 88د مرهم لفلئدة :
الييد عبيدة يونس : 588 حصة.

 588  : منصور  ازنيدي  الييد 
حصة.

ونقل  امليتخدمين  نقل   : الهدف 
البضلئع.

امغيطن  موار   : االوتدلعي  املقر 
سوق  عيلم  وأوالم  البحلرة  الزواوكة 

أربعلء.
املدة : 99 سنة.

عبيدة  الييدين  عين   : التييير 
مييرين  منصور  وازنيدي  يونس 

للشركة.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
أربعلء الغرب بتلريخ 5د نوفد ر د282 
الترتيبي  بللسجل   679 رقم  تحت 

و27453 بللسجل التحليلي.
14 P

 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

 Tél. : 85.37.98.29.7(

GSM : 86.625.96.46.د

 STE ATELIER ANGE
MONTESSORI

SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

بشريك واحد
العنوان : شلرع عبد الوهلب الوراق

إقلمة الشروق شقة رقم د3
سوق أربعلء

س.ت : 27457
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  25 أكتوبر 
د282  أكتوبر   29 بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
واحد  بشريك  محدومة  ميؤولية 
 ATELIER ANGE MONTESSORI

حيث تم مل يلي :

تأسيس لشركة تحدل الخصلئص 
التللية :

 ATELIER ANGE  : التيدية 
. MONTESSORI

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
ميؤولية محدومة بشريك واحد.

88.888د  في  حدم   : امللل  رأس 
قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 
اوتدلعية من فئة 88د مرهم لفلئدة :

888د   : فلطدة  الدهلر  الييدة 
حصة.

الهدف : مروس الدعم املدر�ضي.
شلرع   : االوتدلعي  املقر 
الشروق  إقلمة  الوراق  عبد الوهلب 

شقة رقم د3 سوق أربعلء.
املدة : 99 سنة.

الدهلر  الييدة  عينت   : التييير 
مييرة   GB37488 بطلقتهل  فلطدة 

وحيدة للشركة.
التسجيل  مع  القلنوني  اإليداع 
بكتلبة الضبط  تم  التجلري  بللسجل 
أربعلء  بيوق  االبتدائية  بلملحكدة 
الغرب بتلريخ 5د نوفد ر د282 تحت 
و27457  الترتيبي  بللسجل  د)6  رقم 

بللسجل التحليلي.
15 P

 Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

 Tél. : 85.37.98.29.7(
GSM : 86.625.96.46.د

 SOCIETE MEGA EPICERIE
DU NORD

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
العنوان : موار خضلضرة عربلوة

سوق أربعلء
س.ت : 7)272

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  )د يونيو 
وضع  د282  يونيو   2( بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
 SOCIETE MEGA ميؤولية محدومة
تم حيث   EPICERIE DU NORD 

مل يلي :
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تأسيس لشركة تحدل الخصلئص 

التللية :

 SOCIETE MEGA  : التيدية 

.EPICERIE DU NORD

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.
88.888د  في  حدم   : امللل  رأس 

قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

اوتدلعية من فئة 88د مرهم لفلئدة :

 EL-HAMMOUMY الييد 

SELLAM : 588 حصة.

 EL-HAMMOUDY SAID الييد 

588 : حصة.

الغذائية  املوام  بيع   : الهدف 

بنصف الجدلة.

: موار خضلضرة  املقر االوتدلعي 

عربلوة سوق أربعلء.

املدة : 99 سنة.

 EL-HAMMOUMY التييير : عين

ميير   GB44488 بطلقته   SELLAM

وحيد للشركة

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

د282  27 يوليو  أربعلء الغرب بتلريخ 

الترتيبي  بللسجل   454 رقم  تحت 

و7)272 بللسجل التحليلي.

16 P

HWB CONSTRUCTION
SARL AU

 Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
رقم د54 تجزئة عرصة سال طريق 

مهدية سال

بدقت�ضى عقد عرفي محرر في سال 

واملسجل  د282  أكتوبر   27 بتلريخ 

في بللربلط  التسجيل   بدصلحة 

 44597 رقم  تحت  د282  نوفد ر   3

 HWB شركة  في  امليلهدون  قرر 

.CONSTRUCTION SARL AU

 : االوتدلعية  الحصص  تحويل 

الييد حدومة زكريلء قلم ببيع 888د 

للحصة  مرهم  88د  بقيدة  حصة 

للييد بلدقدم حين.

 : اإلمضلء  وسلطة  الشركة  تيير 

قرر امليلهم الوحيد تيدية بلدقدم 

تخويله  مع  للشركة  كديير  حين 

الوثلئق  وديع  عل   اإلمضلء  سلطة 

عل   واإلمضلء  بللشركة،  املتعلقة 

الشيكلت.

تغير الصفة القلنونية : من شركة 

شركة  إج   املحدومة  امليؤولية  ذات 

بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 

وحيد.

الييد حدومة زكريلء قلم بتقديم 

استقللته من منصب ميير الشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكدة االبتدائية ملدينة 

سال تحت رقم دد)37.

17 P

AL KHARIQUN

SARL

متجر رقم 62 حي القدس تلبريكت

سال

تعديل
محرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

واملسجل  د282  أكتوبر  5د  بتلريخ 

في  بللربلط  التسجيل  بدصلحة 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  فلتح 

شركة  في  امليلهدون  قرر   44825

.AL KHARIQUN SARL

املوافقة عل  تصفية الحيلبلت.

تدت   : التصفية  أعدلل  إغالق 

 AL KHARIQUN شركة  تصفية 

SARL نهلئيل.

متجر  للتصفية  االوتدلعي  املقر 

رقم 62 حي القدس تلبريكت سال.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكدة االبتدائية ملدينة 

تحت  د282  نوفد ر  5د  بتلريخ  سال 

رقم 3)377.

18 P

شركة CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 36د شلرع القلهرة كومطراف د تدلرة

 AKALLAL شركة

 PROMOTION

IMMOBILIERE

SARL AU

قفل تصفية الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  قررت  د282  أكتوبر   23

 AKALLAL PROMOTION

عل   IMMOBILIERE SARL AU 

مل يلي :

 AKALLAL قفل التصفية لشركة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL AU وتعيين الييد كريم أقالل 

التصفية  وعنوان  للشركة  كدصفي 

5د  شقة  ملدبل  بلطريس   52 رقم  هو 

الربلط.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  بكتلبة  الثلني  القلنوني 

بتلريخ بللربلط  التجلرية   بلملحكدة 

2 نوفد ر د282 تحت رقم 7د7)دد.

19 P

 SOCIETE SIGMA ECO ET

SERVICES

SARL AU

رأسدللهل : 88.888د مرهم

االستثنلئي  العلم  الجدع  قرر 

أكتوبر   22 بتلريخ  واملنعقد  للشركة، 

د282 التغييرات التللية :

للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 

من 6 زنقة ضلية عوة بللطلبق الرابع 

شقة رقم 6د أكدال الربلط إج  إقلمة 

3 شلرع وولمة  A3 شقة رقم  النصر 

سيدي مو�ضى سال.

بقيم  القلنوني  اإليداع  وتم 

بتلريخ بللربلط  التجلري   السجل 

7د نوفد ر د282 تحت رقم 3د92دد.

20 P

ائتدلنية إني كلونيلي ش.ذ.م.م
تدلرة املركز شلرع الحين الثلني انجل 6 عدلرة 

د شقة رقم 3 الطلبق ااول
الهلتف : )د.8د.85.37.64

شركة آل تم أشغال
ش.ذ.م.م

STE AL.TM TRAVAUX SARL
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
املوقعة  الشركة  أنظدة  بدقت�ضى 
تم  د282  نوفد ر   9 بتلريخ  تدلرة  في 
ميؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

محدومة والتي خلصيلتهل كللتلجي :
 AL.TM TRAVAUX  : التيدية 

SARL
الهدف االوتدلعي : هدف الشركة 

ماخل املغرب أو خلروه هو :
أشغلل نجلرة االليدنيوم.

أشغلل مختلفة للبنلء.
املللية،  العدليلت  وديع  وعدومل 
املتعلقة  الصنلعية  التجلرية، 
بشكل  املرتبطة  بللعقلر  أو  بلملنقول 
بللهدف  مبلشر  غير  أو  مبلشر 

االوتدلعي لتطوير الشركة.
املقر االوتدلعي : موار أوالم علمر 

تدلرة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجلري.
مبلغ  في  تبث   : الشركة  رأسدلل 
888د  إج   مقيدة  مرهم  88.888د 
88د مرهم  حصة اوتدلعية من فئة 

للواحدة مقيدة كللتلجي :
حصة   334 امزركو  الفتلح  عبد 

اوتدلعية.
حصة   333 امزركو  اليالم  عبد 

اوتدلعية.
حصة   333 امزركو  محدد 

اوتدلعية.
الييد تعيين  تم   :  التييير 
والييد امزركو  الفتلح   عبد 
عبد اليالم امزركو مييرين للشركة 

وذلك ملدة غير محدومة.
التوقيع االوتدلعي : قبلت الشركة 
التوقيع املنفصل للييد عبد الفتلح 
امزركو أو الييد عبد اليالم امزركو 

لجديع العقوم التي تتعلق بهل.
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الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 
إج  د3 مسيد ر.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بتدلرة  االبتدائية  بلملحكدة  القلنوني 
بتلريخ 6د نوفد ر د282، رقم السجل 

التجلري : 3د347د.
للنشر والبيلن

21 P

OL’INFLUENCE
تأسيس شركة

فلتح  بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
نوفد ر د282 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  شريك  املحدومة  امليؤولية 

تحدل الخصلئص التللية :
OL’INFLUENCE : التيدية

االتصلالت  وكللة   : الهدف 
والتيويق.

املقر االوتدلعي : موار اوالم اعديرة 
الصخيرات.

مبلغ  في  حدم   : الشركة  رأسدلل 
888د  إج   مقيدة  مرهم  88.888د 
قيدة اوتدلعية من فئة 88د مرهم 

للواحدة.
الييدة ورزوق ليل  888د حصة.
ورزوق  الييدة  عينت   : التييير 
غير  ملدة  للشركة  كدييرة  ليل  

محدومة.
مدة الشركة : 99 سنة.

بلملحكدة  تم   : القلنوني  اإليداع 
 6(35 رقم  تحت  بتدلرة  االبتدائية 

بتلريخ 5د نوفد ر د282.
22 P

SATISFA
SARL

رأسدللهل : 88.888د مرهم
رقم السجل التجلري : 47))7

هبة حصص اوتدلعية
خروج شريك

تحيين القلنون ااسل�ضي
ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
الييد  قلم  د282  يوليو  و)   5  ،2
بهبة ملجدوع حصصه  الشلوي علمل 
حصة  333 ب  املقدرة  االوتدلعية 

الشركة  في  يدلكهل  والتي  اوتدلعية   
رأسدللهل   SATISFA SARL امليدلة 
االوتدلعي  مقرهل  مرهم،  88.888د 
بللربلط، زاوية زنقة الفضيلة والهنلء 
لفلئدة  كلملة  املنصور،  سعقوب  حي 
حصة  66د  املدني  الشلوي  الييد 
منتصر  الشلوي  والييد  اوتدلعية 

67د حصة اوتدلعية.
ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
تحيين  تم  د282  أغيطس  6 و7د 
القلنون ااسل�ضي للشركة عقب عقد 

الهبة أعاله.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر  5د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 9865دد.
للخالصة والبيلن

ااستلذ يلسين بوشبتي

23 P

KB WOOD
SARL

رأسدللهل : 38.888 مرهم
رقم السجل التجلري : 3559)

هبة حصص اوتدلعية
خروج شريك

تحيين القلنون ااسل�ضي
ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
الييد  قلم  د282  يوليو  و)   5  ،2
بهبة ملجدوع حصصه  الشلوي علمل 
حصة  88د  ب  املقدرة  االوتدلعية 
الشركة  في  يدلكهل  والتي  اوتدلعية 
امليدلة KB WOOD SARL رأسدللهل 
االوتدلعي  مقرهل  مرهم،   38.888
بتدلرة، موار والم عقبة طريق اغبولة 
الييد  لفلئدة  كلملة  الخير،  مرس 
اوتدلعية  حصة   58 املدني  الشلوي 
حصة   58 منتصر  الشلوي  والييد 

اوتدلعية.
ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
تحيين  تم  د282  أغيطس  6 و7د 
القلنون ااسل�ضي للشركة عقب عقد 

الهبة أعاله.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر  6د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 5دد9دد.
للخالصة والبيلن

ااستلذ يلسين بوشبتي

24 P

SOCHADIBOIS
SARL

رأسدللهل : 2.888.888 مرهم
رقم السجل التجلري : 9)8د4

هبة حصص اوتدلعية
خروج شريك

تحيين القلنون ااسل�ضي
ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

الييد  قلم  د282  يوليو  و)   5  ،2

بهبة ملجدوع حصصه  الشلوي علمل 

حصة   6888 ب  املقدرة  االوتدلعية 

الشركة  في  يدلكهل  والتي  اوتدلعية 

 SOCHADIBOIS SARL امليدلة 
مقرهل  مرهم،   2.888.888 رأسدللهل 
زنقة  زاوية  بللربلط،  االوتدلعي 

الفضيلة والهنلء حي سعقوب املنصور،  

املدني  الشلوي  الييد  لفلئدة  كلملة 

والييد  اوتدلعية  حصة   3888

حصة   3888 منتصر  الشلوي 

اوتدلعية.

ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

تحيين  تم  د282  أغيطس  6 و7د 

القلنون ااسل�ضي للشركة عقب عقد 

الهبة أعاله.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوفد ر  6د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 4دد9دد.
للخالصة والبيلن

ااستلذ يلسين بوشبتي

25 P

STE PALOMA TETOUAN
SARL AU

الرأسدلل : 88.888د مرهم

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة بشريك واحد

بتطوان  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

وضع  تم  د282،  نوفد ر  2د  بتلريخ 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

واحد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 

ذات الخصلئص التللية :

 PALOMA  : التيدية االوتدلعية 

.TETOUAN

الهدف االوتدلعي : مركز االتصلل.

املقر االوتدلعي : رقم 6 اليدة ب، 
امللكي،  الجيش  الطوابل، شلرع  حلرة 

تجزئة التديدلني، تطوان.
املدة االوتدلعية : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسييهل.
الرأسدلل االوتدلعي : حدم رأسدلل 
الشركة في مبلغ 88.888د مرهم موزع 
عل  888د حصة من فئة 88د مرهم 

للحصة وزعت كدل يلي :
888د  الييد بن هالل نور الدين 

حصة.
الينة االوتدلعية : تبدئ من فلتح 

ينلير إج  د3 مسيد ر من كل سنة.
التييير : تم تعيين الييد بن هالل 
نور الدين كديير واحد للشركة ملدة 
الوثلئق  عل   وكدوقع  محدومة،  غير 

البنكية.
تم إيداع السجل التجلري بدكتب 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بتطوان 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

د)385.
26 P

STE TROPS PATISS
 SARL AU

ليوم  امليير  قرار  إثر   عل  
 STE TROPS 26 أكتوبر د282 لشركة
ذات  شركة   PATISS SARL AU
واحد،  بشريك  محدومة  ميؤولية 
ومقرهل  مرهم،  88.888د  رأسدللهل 
االوتدلعي رقم 24، شلرع اامير سيدي 
محدد، حي الرشلم القرية، سال تقرر 

مل يلي :
رقم  من  الشركة  مقر  تعيين 
حي  محدد،  سيدي  اامير  شلرع   24
 24 رقم  إج   سال  القرية،  الرشلم، 
الهيثم،  ابن  شلرع  التييير،  تجزئة 

لعيليدة، سال.
املنظم  القلنون  في  تغير  إحداث 

لشركة.
كتـلبة  لد   القـلنونـي  اإليداع  تـم 
بيال  االبتـدائية  بلملحكدـة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  8د  بتـلريخ 

د)377.
27 P
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ااستلذ نلجي أيوب
موثق

SAMA CASH
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 
 ( بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  7د28،  أغيطس 
ذات امليؤولية املحدومة بللخصلئص 

التللية :
ش.ذ.م.م   SAMA CASH  : االسم 

بشريك واحد.
شلرع  سدلعلة،  سطلت،   : املقر 

شنقيط، رقم 36د. 
الهدف : الصرافة.

مقيدة  مرهم  8.888د   : رأسدلل 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  88د  إج  

للواحدة.
اإلمارة : الييد بوشعيب مومني.

القلنوني  االقتطلع  يتم   : ااربلح 
بنيبة 5% إج  حد العشر.

املوسم االوتدلعي : من فلتح ينلير 
إج  د3 مسيد ر.

السجل التجلري رقم : د495.
تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 
بتلريخ  بيطلت  االبتدائية   بلملحكدة 
5 سبتد ر 7د28 تحت رقم 7/288د28.
28 P

ااستلذ نلجي أيوب
موثق

TWIN CERAME
SARL AU

 شركة ذات امليؤولية املحدومة 
ذات شريك واحد             

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ 8د سبتد ر د282، قرر الجدع 
TWIN CERAME ذات  العلم لشركة 
شريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

واحد، مل يلي :
منعش  إج   الشركة  نشلط  تغيير 

عقلري. 
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  أكتوبر   22 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 797369/د282.
29 P

شركة بيالنك ماروك
ش.م.م

STE PELLENC MAROC SARL
املقر االوتدلعي : تجزئة 7.د سيدي 

سليدلن مولكيفلن بوفلكران، 
مكنلس

السجل التجلري : 33د49
I - بدووب الجدع العلم االستثنلئي 
د282  أبريل   24 بتلريخ  املنعقد 
عل   ملروك  بيالنك  شركة  صلمقت 
العنوان  في  للشركة  وديد  فرع  فتح 
التلجي : العطلوية الشعبية عل  الطريق 
العطلوية وقلعة  يربط  الذي  الرئي�ضي 

اليراغنة بللقرب من مسجد النور.
: الييد  ميير هذا الفرع الجديد 
للبطلقة  الحلمل  مرتجي،  املصطفى 

.M7(525 الوطنية رقم
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
بقلعة  االبتدائية  للدحكدة  الضبط 
د282  أكتوبر  2د  بتلريخ  اليراغنة 

وذلك تحت رقم 456/د282.
30 P

BADAWI S’SONS
تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات شريك واحد

5د  في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع  تم  د282،  نوفد ر 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
ذات  واحد  بشريك  املحدومة 

الخصلئص التللية :
التيدية : بدوي س صونص.

املوضوع االوتدلعي :
التيويق  شراء،  بيع،  تصدير، 
الوطني والدوجي للدنتوولت الفالحية 
الفواكه والخضروات وكل املنتوولت 
واملجددة،  الطرية  العلمة،  الغذائية 
والتجلرة  التخزين  إج   بلإلضلفة 

الدولية علمة ؛
الضيعلت  وخلق  االستغالل 
أول  من  املنتوولت  إلنتلج  الفالحية 

بيعهل وتيويقهل وتصديرهل ؛
محطلت  واستثدلر  إنشلء  تيهئ، 
املوام  تجديد  وكذا  وتلفيف  لتعبئة 
منتوولت  إج   بلإلضلفة  الفالحية 

أخر  ؛

ملختلف  وال ري  البحري  النقل 
املنتجلت.

زنقة  7د  رقم   : االوتدلعي  املقر 
 ،( رقم  شقة   ،3 بلوك  امليتشفى، 

ايت ملول.
من  سنة   99 في  حدمت   : املدة 

تلريخ تأسيس الشركة النهلئي.
حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 
الرأسدلل في 88.888د مرهم مقيدة 
إج  888د حصة اوتدلعية من قيدة 

88د مرهم لكل حصة.
88د  عطل  محدد  بيلم  بدوي 
حصة اوتدلعية من قيدة 88د مرهم 

لكل حصة.
التييير : تيير الشركة من طرف 

علئشة أوسكيف.
تكون الشركة ملزمة بتوقيع الشريك 

الواحد بدوي بيلم محدد عطل.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 
كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بإنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

.2443
31 P

سوفيجكس ش.م.م

لخبير في الحيلبلت
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مراكش، وليز

YAN CITY
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

رقم 36 زنقة عالل بن احدد، وليز، 
مراكش

رقم السجل التجلري 45د9دد
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 
د282  أكتوبر  2د  بتلريخ  االستثنلئي 

تم تقرير مل يلي :
ملك  في  حصة  88د  تفويت   - د 
لصللح  بومكلي  ابراهيم  الييد 

الييدة أمل اتديري.
من  و7   6 الفصول  تحيين   -  2

النظلم ااسل�ضي للشركة.

88.888د  الشركة  رأسدلل  يبلغ 

مرهم مقيدة ل 888د حصة :

 988 برامة  العلي  عبد  الييد 

حصة 98.888 مرهم ؛

حصة  88د  اتديري  امل  الييدة 

8.888د مرهم ؛

88.888د  حصة  888د  املجدوع 

مرهم.

ااسل�ضي  النظلم  تحيين   -  3

للشركة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 

التجلرية بدراكش يوم 4 نوفد ر د282 

تحت رقم د4د29د.

32 P

STE BRAKETT RELAX
SARL

تأسيس شركة
وضع  د282  يوليو   ( بتلريخ  تم 

قلنون منظم لشركة بلملديزات التللية :

 STE BRAKETT  : التيدية 

RELAX SARL شركة ذات امليؤولية 

املحدومة.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الهدف :

املختلفة  ااعدلل  في   مقلول 

أو البنلء )البنلء والتجهيز( ؛

إمارة محطة خدملت ؛

الفندقة.

8د  رقم  املحل   : االوتدلعي  املقر 

تجزئة  ا  العدلرة  اار�ضي،  الطلبق 

االزمهلر، امتدام املنلرة، مراكش.

في  حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 

إج   مقيدة  مرهم  88.888د  مبلغ 

مرهم  88د  فئة  من  حصة  888د 

موزعة كلآلتي :

 588 BRAHIM KETTANI الييد

حصة ؛

 388  BEJJIT YASMINA الييدة 

حصة ؛

 288 ELYAZID KETTANI الييد

حصة.
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غير  ملدة  الشركة  تيير   : اإلمارة 
 BRAHIM محدومة من طرف الييد 

.KETTANI
من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 

فلتح ينلير إج  غلية د3 مسيد ر.
ابتداء  99 سنة  في  : حدمت  املدة 

من تلريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
نوفد ر  2د  بتلريخ  بدراكش  التجلرية 
وسجلت  29477د  رقم  تحت  د282 
الشركة في السجل التجلري بدراكش 

تحت رقم دد283د.
33 P

 STE BENTALEB TRAVAUX
NEGOCE ET JARDINAGE

SARL AU
 AU CAPITAL SOCIAL : 88.888د

DHS
 Siège Social : TAOURIRT,

 TAZROUT DR OLD YACHOU
BENIKOULAL, AHL OUED ZA

RC : 9د4د N° IF : 585(929د
تأسيس الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  سبتد ر   24 بتلريخ 
 STE لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
 BENTALEB TRAVAUX NEGOCE
ذات  شركة   ET JARDINAGE
الشريك  من  املحدومة  امليؤولية 

الواحد تتدثل مديزاتهل فيدل يلي :
 STE BENTALEB : تيدية الشركة
 TRAVAUX NEGOCE ET
شريك  ذات  ش.ذ.م.م   JARDINAGE

واحد.
غرض الشركة :

مقلول ااشغلل العلمة والبنلء ؛
تلور ؛

البيتنة.
الشركلء : الييد خليد بن الطللب.
مقر الشركة : تلزغوت، موار أوالم 
سشو بني كوالل أهل وام زا، تلوريرت.

مبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 
88.888د مرهم مقيدة  رأسدللهل في 
88د مرهم  فئة  من  888د حصة  إج  

للحصة الواحدة مقيدة كدل يلي :

888د  الطللب  بن  خليد  الييد 
حصة.

من  الشركة  تييير  يتم   : التييير 
طرف الييد خليد بن الطللب.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بتلوريرت 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  5د  بتلريخ 

436/د282.
34 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCE FISCALES

 IMM AARAB APPT د AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

DRIMAN BATIMENT
SARL

شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل : 58.888 مرهم.

مقرهل االوتدلعي : مركز بورم، 
ودلعة بورم، 35853 تلزة

تشطيب
بتلريخ  عرفي  عقد   بدووب 
د282، قرر شركلء شركة  5د أكتوبر 
كال   DRIMAN BATIMENT SARL
وحربلش  مريس  حربلش  الييد  من 
ذات  للشركة  التصفية  منصور قفل 
ودلعة  بورم  مركز  االوتدلعي  املقر 

بورم 35853 تلزة.
تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 
رقم  تحت  بتلزة  االبتدائية  بلملحكدة 

598/د282 بتلريخ 7د نوفد ر د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

35 P

سوفيجكس ش.م.م

لخبير في الحيلبلت

رأسدللهل : 88.888د مرهم

مراكش، وليز

DSFT INVESTISSEMENT
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

موار بن كلوي، طريق امزميز، قيلمة 
تيلطلنت، مراكش

رقم السجل التجلري د589)
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 
د282  أكتوبر  دد  بتلريخ  االستثنلئي 

تم تقرير مل يلي :

ملك  في  حصة  888د  تفويت   - د 
لصللح  بالوي  املصطفى  الييد 

الييدة النجدة ابن حدو علي.
من  و7   6 الفصول  تحيين   -  2

النظلم ااسل�ضي للشركة.
88.888د  الشركة  رأسدلل  يبلغ 

مرهم مقيدة ل 888د حصة :
علي  حدو  ابن  النجدة  الييدة 

888د حصة 88.888د مرهم ؛
88.888د  حصة  888د  املجدوع 

مرهم.
والييدة  بالوي  املصطفى  الييد 
بطلقة  حلملة  راب،  فرانيواز  صوفي 
سعلنلن   E89548دF رقم  اإلقلمة 
كدييرين  منصبيهدل  من  استقللتهدل 
هذا  من  ابتداء  للشركة  مشلركين 

اليوم.
حدو  ابن  النجدة  الييدة  تعيين 
علي مييرة وديدة للشركة لفترة غير 
ابن  النجدة  الييدة  تعلن  محدومة. 
املديرة  وظيفة  تقبل  أنهل  علي  حدو 
يوود  ال  أنه  إج   مشيرة  واملييرة، 
لهذه  قبولهل  تعلرض  إعلقة  أو  علئق 

الوظيفة أو تنفيذهل.
تلتزم  اليوم،  هذا  من  اعتبلرا 
بللتوقيع  صحيح  بشكل  الشركة 
حدو  ابن  النجدة  للييدة  الفرمي 
واملييرة  املديرة  بصفتهل  علي، 

الوحيدة للشركة
ااسل�ضي  النظلم  تحيين   -  3

للشركة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 
التجلرية بدراكش يوم 9 نوفد ر د282 

تحت رقم 29382د.
36 P

 BADAWI S’SONS
تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة  ذات شريك وحيد

في      مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع  تم  د282،  نون ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدومة 

الخصلئص التللية : 

التيدية : بدوي ‘س صونص

املوضوع االوتدلعي :

التيويق  شراء،  بيع،  تصدير، 

الوطني والدوجي للدنتوولت الفالحية 

الفواكه والخضروات وكل املنتوولت 

واملجددة،  الطرية  العلمة،  الغدائية 

والتجلرة  التخزين  اج   بلإلضلفة 

الدولية علمة.

الضيعلت  وخلق  االستغالل 

اول  من  املنتوولت  إلنتلج  الفالحية 

بيعهل وتيويقهل وتصديرهل.

محطلت  واستثدلر  انشلء  تيهئ، 

املوام  تجديد  وكذا  وتلفيف  لتعبئة 

منتوولت  اج   بلإلضلفة  الفالحية 

اخر . 

ملختلف  وال ري  البحري  النقل 

املنتجلت.
زنقة  7د  رقم  االوتدلعي:  املقر 

 8( رقم  شقة   83 بلوك  امليتشفى 

أيت ملول.   

من  سنة   99 في  حدمت   : املدة 

تلريخ تأسيس الشركة النهلئي.

حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 

الرأسدلل في 88.888د مرهم مقيدة 

إج  888د حصة اوتدلعية من قيدة 

88د مرهم لكل حصة.

888د  عطل  محدد  بيلم  بدوي 

حصة اوتدلعية من قيدة 88د مرهم 

لكل حصة.

التييير : تيير الشركة من طرف 

علئشة أوسكيف. 

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تكون 

محدد  بيلم  بدوي  الوحيد  الشريك 

عطل .

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

كل  من  مون ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة. 

كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 

بلنزكلن   االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

.2443

36P مكرر



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   23740

 STE ECOLE AZ EL FATH
PRIVE

SARL AU
AU CAPITAL DE 8.888)7.د DHS
 Siège Social : AVENUE HASSAN
 II RUE IBN HAOUKAL, RABAT

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بللربلط  واملسجل  د282  أكتوبر   28
خالل  تقرر  د282  أكتوبر   25 في 

الجدع العلم االستثنلئي مل يلي :
بن  الييد  وفلة  من  التأكد   - د 
وديع  وانتقلل  اليالم  عبد  شكري 
وتبلغ  حوزته  في  كلنت  التي  الحصص 
وفق  الورثة  لفلئدة  حصة  88)7د 
الشريعة االسالمية عل  النحو التلجي :

بن شكري علي 988) حصة ؛
بن شكري أمين 988) حصة.

2 - تغيير الشكل القلنوني للشركة 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إج   واحد  لشريك 

امليؤولية املحدومة.
علي  بن شكري  الييد  تعيين   -  3
غير  لفترة  للشركة  قلنوني  ميير 

محدومة مع صالحية التوقيع.
بكتـلبة  القـلنونـي  اإليداع  تـم   -  4
التجلرية  املحكدـة  لد   الضبط 
تحت  د282  نوفد ر  5د  يوم  بللربلط 

رقم ددد9دد.
بدثلبة مقتطف

37 P

COMPTA DIRECT
 BD YOUSSEF IBN TACHFINE 2ème 234

ETAGE N° ( NADOR
Tél : 8536 33 5( ((

OUSSAMA IMPORT
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رأسدللهل : 58.888 مرهم

املقر االوتدلعي : حي الزيتون، شلرع 
بيروت، رقم 22 بن الطيب، الدريوش 

تصفية شركة
 ( بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د282  نوفد ر  و3د  د282  نوفد ر 
ش.م.م  لالستيرام«  »أوسلمل  لشركة 

ش.و تقرر مل يلي :

الفسخ امليبق للشركة.

املصفي  أسلمة  عد  الييد  تعيين 

للشركة.

الزيتون،  حي  في  التصفية  مقر 
الطيب،  بن   22 رقم  بيروت،  شلرع 

الدريوش.

الحيلب  عل   واملوافقة  املعلينة 

النهلئي للدصفية.

التصفية  تدلم  عل   املصلمقة 

النهلئية للشركة.

الضبط  كتلبة  لد   اإليداع  تم 

بتلريخ  بللنلضور   بلملحكدة االبتدائية 

 4428 رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د 

ود442.
اول النشر والتبليغ

38 P

STE L’EDEN D’AZROU
 SARL

AU CAPITAL DE 8.888د DHS

 SIEGE SOCIAL : AV ABDELALI

 BENCHEKROUN RCE BUE

ZINEB 4 ETAGE BUR 26, Fès

RC N° : 66((7

تصفية الشركة
العلم  الجدع  تقرير  بدقت�ضى   - د 
املنعقد بتلريخ 3 نوفد ر د282، تقرر 

مل يلي :

قرر الجدع العلم تصفية الشركة 
التجلري  السجل  عل   والتشطيب 

للشركة. 

2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 

بفلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  9د  بتلريخ 

5283/د282.
للخالص واإلشلرة - اإلمارة

39 P

SERVICES A DOMICILE
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

إعالن متعدم القرارات
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في ) يوليو د282 تم :

الشركة  إضلفة  عل   املوافقة   - د 

وديد  كشريك   CDG INVEST

للشركة.

2 - الزيلمة في رأسدلل الشركة ب 

988.دد مرهم.
القلنون  صيلغة  إعلمة   -  3

ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

6د نوفد ر د282 تحت رقم 4)392.

40 P

DREAM STORE INFO
تأسيس شركة

العلم  الجدع  عقد  بدقت�ضى 

أكتوبر   29 بتلريخ  املنعقد  التأسي�ضي 

 DREAM شركة  تأسيس  تم  د282 

STORE INFO بلملواصفلت التللية :

 DREAM STORE  : التيدية 

.INFO

 ،4  عنوان املقر االوتدلعي : محل 
املدينة  االمري�ضي،  عدر  زنقة  4د 

الجديدة، فلس.

88.888د   : مبلغ رأسدلل الشركة 

الذي  حصة  888د  من  مكون  مرهم 

رضل،  امحووب  الييد  يدتلكهل 

إقلمة   ،2 اسقلطو  ايت  ب  اليلكن 

7د،  الشقة   4 الطلبق   ،(7 املنلل 

طريق ايدوزار، فلس.

غرض الشركة :

بيع وإصالح ااوهزة االلكترونية ؛

االستيرام والتصدير ؛

التجلرة املختلفة.

التييير : للييد امحووب رضل.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداءا من تقييدهل 

بللسجل التجلري.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكدة التجلرية بفلس بتلريخ 

 5894 رقم  تحت  د282  نوفد ر  5د 
وتم تسجيل الشركة بللسجل التجلري 

تحت رقم 78239.

41 P

PLOMBIER GRAND CŒUR
تأسيس شركة

العلم  الجدع  عقد  بدقت�ضى 
التأسي�ضي املنعقد بتلريخ )2 سبتد ر 
 PLOMBIER د282 تم تأسيس شركة
بلملواصفلت   GRAND CŒUR

التللية :
 STE PLOMBIER  : التيدية 

.GRAND CŒUR
محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بوظهر،  سيدي  حي  د  بلوك   66 رقم 

املروة، فلس.
88.888د   : مبلغ رأسدلل الشركة 
الذي  حصة  888د  من  مكون  مرهم 
سعيد،  شهبوني  الييد  يدتلكهل 
حي  أ  بلوك  مكرر،   67 ب  اليلكن 

زواغة العليل، فلس.
غرض الشركة :

ااشغلل املختلفة أو البنلء ؛
التجلرة املختلفة ؛

رصلص.
التييير : للييد شهبوني سعيد.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة ابتداءا من تقييدهل 

بللسجل التجلري.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكدة التجلرية بفلس بتلريخ 
22 أكتوبر د282 تحت رقم د465 وتم 
التجلري  بللسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم د6992.
42 P

FITZI
فيتزي

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 28.888 مرهم

 املقر : 5د، شلرع اابطلل، شقة 
رقم 4، أكدال، الربلط
السجل التجلري الربلط

RC N° 959د5د 
نقل مقر الشركة

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بللربلط،  د282  سبتد ر   ( ااربعلء 
اتخذ الجدع العلم القرارات التللية :
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مقر  أصبح   : الشركة  مقر  نقل 
الشركة هو 7د، زنقة هلرون الرشيد، 

شقة رقم 6، أكدال، الربلط.

النظلم  من   4 امللمة  نص  تغيير 

ااسل�ضي  النظلم  إلغلء  تم  ااسل�ضي 

القديم للشركة ليعتدد الجدع العلم 

ااسل�ضي  النظلم  ومضدونل  تفصيال 

ذات  »فيتزي«  لشركة  املعدل 

ميؤولية محدومة.

اإليداع القلنوني : تم تسجيل هذه 

التعديالت التي خصت شركة »فيتزي« 

رقم  تحت  بللربلط  التجلري  بللسجل 

)883د بتلريخ فلتح نوفد ر د282.
ملخص من أول النشر واإلشهلر

من طرف الييدة املييرة زينب الحينلوي

43 P

DRIFA PROMO
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد

للشركة  الوحيد  امليير  قرار  إثر 

ذات  شركة   DRIFA PROMO

واحد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  مرهم،  8.888د  رأسدللهل 
وفلء،  تجزئة  د32،  رقم   : االوتدلعي 

حي الفرح، القرية، سال.

تدت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حيلبلت  عل   املصلمقة 

بإقفلل  والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

عدليلت التصفية.

اإليداع القلنوني تم بكتلبة الضبط 

بتلريخ  بيال  االبتدائية   بلملحكدة 

5د نوفد ر د282 تحت رقم 89)37.

44 P

RINADE PRODUCT
SARL AU

يوم  املنعقد  اإلمارة  قرار  إثر  عل  

 RINADE لشركة  د282  نوفد ر  7د 
رأسدللهل   PRODUCT SARL AU

 : االوتدلعي  ومقرهل  مرهم  88.888د 
23 مكرر، شلرع سيدي محدد،  رقم 

حي الرشلم، القرية، سال تقرر مل يلي :

تصفية الشركة.

بنلصر  امطغري  الييد  إعالن 

مصطفى للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بيال بتلريخ 

5د نوفد ر د282 تحت رقم 8د)37.

45 P

FIDU-TAD

BP78د KHOURIBGA 5دد, Bd Zellaka

SAJAPRINT
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات شريك واحد

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

تم  بخريبكة،  د282  أكتوبر   26

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 

ميؤولية محدومة ذات شريك واحد 

فيدل يلي :

 SAJAPRINT شركة   : التيدية 

ش.ذ.م.م ذات شريك واحد.

املوضوع : 

الطبلعة مع الخدملت التلبعة لهل، 

اارا�ضي  وشراء  بيع  عقلري،  منعش 

والتصدير،  االستيرام  والعدلرات، 

مقهى،  مطعم،  العدومية،  ااشغلل 

النقل  املوام،  وديع  في  املنلقصة 

اآلالت  وشراء  بيع  الغير،  لحيلب 

قطع  بيع  البنلء،  موام  بيع  الفالحية، 

الغيلر ؛

غير  أو  مبلشرة  بصفة  مشلركة 

التجلرية  العدليلت  في وديع  مبلشرة 

عن  الشركة  في  بللهدف  ترتبط  والتي 

طريق االكتتلب ؛

العدليلت  وديع  علمة  وبصفة 

املللية،  الصنلعية،  التجلرية، 

العقلرية وغير العقلرية التي لهل عالقة 

بللهدف  مبلشرة  غير  أو  مبلشرة 

تفعيل  في  سيلهم  والذي  املذكور 

تقدم الشركة مشلركة بصفة مبلشرة 

العدليلت  وديع  في  مبلشرة  غير  أو 

في  بللهدف  ترتبط  والتي  التجلرية 

الشركة عن طريق االكتتلب.
املقر االوتدلعي : 8د زنقة 5د موار 

عالل، الطلبق ااول، خريبكة.

88.888د   : االوتدلعي  الرأسدلل 
من  حصة  888د  عل   موزعة  مرهم 
الواحدة  للحصة  مرهم  88د  فئة 

واملوزعة كللتلجي :
لبيتي نزهة 888د حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
الحل  حللتي  في  إال  النهلئي  التأسيس 
في  املذكورين  التدديد  أو  املبكر 

القلنون ااسل�ضي.
التييير : الشركة مييرة من طرف 

لبيتي نزهة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع   -  2
بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 
االبتدائية بخريبكة بتلريخ 9د نوفد ر 
د282 تحت رقم 557/د282 السجل 

التجلري رقم 7365.
46 P

شركة صامركو
ش.ذ.م.م

287 تجزئة يلسدينة د، خريبكة
في  املؤرخ  املحضر  بدقت�ضى 
العلم  للجدع  د282  نوفد ر  5د 
»صلمركو«  لشركة  االستثنلئي 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  ش.ذ.م.م 

صومق عل  مل يلي :
تصفية الشركة صلمركو.

بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بخريبكة 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 
التجلري  السجل  رقم  553/د282 

.5785
47 P

شركة صامركو
ش.ذ.م.م

287 تجزئة يلسدينة د، خريبكة
في  املؤرخ  املحضر  بدقت�ضى 
العلم  للجدع  د282  نوفد ر   (
»صلمركو«  لشركة  االستثنلئي 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  ش.ذ.م.م 

صومق عل  مل يلي :
من  ابتداء  صلمركو  شركة  حل 

تلريخ 5د نوفد ر د282.
الكبير  عبد  الرازي  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.

بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بخريبكة 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

552/د282 السجل التجلري 5785.

48 P

 AL BARAKA KARAM 
 ش.ذ.م.م.م.م.و

عدلرة )4 مجدع الفرموس  

خريبكة

إعالن عن تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

تأسيس  تم  بخريبكة  د86/282/د2 

شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الخصلئص التللية :

 AL BARAKA«  : التيدية 

.« KARAM

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليلهم  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الواحد.

 املقر االوتدلعي : عدلرة )4 مجدع 

الفرموس خريبكة.

الرأسدلل :  388.888 مرهم موزع 

عل  3888 حصة  قيدة الحصة 88د 

مرهم.

توزيع رأس امللل :

 الييد صللح عربلن 3888 حصة.

الهدف االوتدلعي :

مطعم ؛

مدون حفالت ؛

استغالل مقهى ؛

وزارة.

التييير: الييد صللح عربلن ملدة 

غير محدومة.

الينة املللية : تبتدأ في فلتح ينلير 

وتنتهي في د3 مسيد ر بلستثنلء الينة 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  ااوج  

السجل التجلري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

بللسجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 

بتلريخ   7363 رقم  تحت   بخريبكة 

7د نوفد ر د282.
مووز وبيلن   

49 P
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عقد تسيير حر
املوقع  العرفي  العقد  بدقت�ضى 

بتيزنيت بتلريخ 38 اكتوبر د282 
بتلريخ  بتيزنيت   واملسجل 
6د نوفد ر د282 تم إبرام عقد تييير 

حر بللخصلئص التللية : 
فلطدة  الييدة   : املكري  اسم 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  ابدوح، 
املسجل   JE52738 رقم  الوطنية 

بللسجل التجلري تحت رقم 22788.
اسم املكتري- امليير : الييد عبد 
لبطلقة  الحلمل  وحدلن،  ايت  هللا 

 LFالتعريف الوطنية رقم 397د
بتيزنيت  الكلئن  التجلري  ااصل 
الحلرثي  امريس  شلرع  2)د  رقم 
العدام  محل  من  واملكون  بتزنيت 
وبيع  مشروبلت  وتقديم  الحلويلت 

موام الحلويلت.
فلتح  من  تبدأ   : التييير  مدة 
 2824 أكتوبر   38 إج   د282  نوفد ر 

قلبلة للتجديد.
50 P

 HOTEL DIAMOND
CASABLANCA

SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء 
46 شلرع الزرقطوني الطلبق الثلني 

الشقة رقم 6
الرأسدلل االوتدلعي : 88.888د مرهم

RC : 4827(9 - IF : 25258(49
محرر  عرفي  عقد  بدووب   - د 
سبتد ر   ( بتلريخ  البيضلء  بللدار 
سبتد ر   27 بتلريخ  مسجل  د282 

.RE : 5(د282، 29د
بلع الييد عبد الحيين نور حلمد 
الحلو 588 حصة اوتدلعية والييد 
الحلو  حين  الرحيم  عبد  فلضل 
488 حصة اوتدلعية التي يدتلكونهل 
 HOTEL DIAMOND الشركة  في 
لفلئدة   CASABLANCA SARL
الييد راشد صبلح راشد الشريفلت.
في  التعديل  هذا  وبدووب 
لرأسدلل  االوتدلعية  الحصص 

الشركة تم تغيير مل يلي :

امللمة 6 : التقدملت
راشد  صبلح  راشد  الييد 

الشريفلت : 98.888 مرهم.
 : اللطيف اليعداوي  الييد عبد 

8.888د مرهم.
املجدوع : 88.888د مرهم.
امللمة 7 : رأسدلل الشركة

راشد  صبلح  راشد  الييد 
الشريفلت : 988 حصة اوتدلعية.

 : اللطيف اليعداوي  الييد عبد 
88د حصة اوتدلعية.

املجدوع : 888د حصة اوتدلعية.
يتضدن  عرفي  عقد  بدووب   -  2
بتلريخ علمي  الغير  العلم   الجدع 
بتلريخ مسجل  د282  سبتد ر   ( 

 RE : 5(25د OR ،28227 سبتد ر د 
696)د : QCE ,28)43 : قد تم تقرير 

مل يلي :
املصلمقة عل  عقد البيع املذكور 

أعاله.
عبد  عقيل  الييد  استقللة 
عبد  والييد  الحلو  حين  الرحيم 
الحيين نور حلمد الحلو من وظيفتهم 

كدييرين للشركة.
الييد راشد صبلح راشد  تيدية 
اللطيف  عبد  والييد  الشريفلت 
اليعداوي مييرين للشركة ملدة غير 

محدمة.
ااسل�ضي  النظلم  صيلغة  إعلمة 

للشركة.
وقد تم اإليداع القلنوني بلملحكدة 
بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 
رقم  تحت  د282  أكتوبر  د2   

)4د797.
51 P

ROSEN DAL
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة
بشريك وحيد

مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء 
46 شلرع الزرقطوني الطلبق الثلني 

الشقة رقم 6
الرأسدلل االوتدلعي : 8.888د مرهم

RC : 3(95)د - IF : 24925326

محرر  عرفي  عقد  بدووب   - د 
أغيطس  7د  بتلريخ  البيضلء  بللدار 
سبتد ر   6 بتلريخ  مسجل  د282 

.RE : 536(4 ،282د
علي  محدد  ولسم  الييد  بلع 
التي  اوتدلعية  حصة   75 الرملح 
 ROSEN DAL»« الشركة  في  يدتلكهل 
عبد  عقيل  الييد  لفلئدة   SARL

الرحيم حين الحلو.
في  التعديل  هذا  وبدووب 
لرأسدلل  االوتدلعية  الحصص 

الشركة تم تغيير مل يلي :
امللمة 6 : التقدملت

حين  الرحيم  عبد  عقيل  الييد 
الحلو : 7.588 مرهم.

الييد ولسم محدد علي الرملح : 
2.588 مرهم.

املجدوع : 8.888د مرهم.
امللمة 7 : رأسدلل الشركة

حين  الرحيم  عبد  عقيل  الييد 
الحلو : 75 حصة اوتدلعية.

الييد ولسم محدد علي الرملح : 
25 حصة اوتدلعية.

املجدوع : 88د حصة اوتدلعية.
يتضدن  عرفي  عقد  بدووب   -  2
علمي  الغير  العلم  الجدع  محضر 
مسجل  د282  أغيطس  7د  بتلريخ 
 RE : 536(3 ،282بتلريخ 6 سبتد ر د
5د)7د : OR : 48476, QCE قد تم 

تقرير مل يلي :
املصلمقة عل  عقد البيع املذكور 

أعاله.
استقللة الييد ولسم محدد علي 
الرملح من وظيفته كديير للشركة.

تيدية الييد عقيل عبد الرحيم 
للشركة  وحيد  ميير  الحلو  حين 

ملدة غير محدمة.
تغيير الشكل القلنوني للشركة.

للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 
4د  البيضلء  الدار   : التلجي  للعنوان 
زنقة   2 وزاوية  ملرس   2 شلرع  6د  و 

بروفلنس.
تغيير الغرض االوتدلعي للشركة.
ااسل�ضي  النظلم  صيلغة  إعلمة 

للشركة.

وقد تم اإليداع القلنوني بلملحكدة 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

رقم  تحت  د282  سبتد ر   22

.763584

52 P

SURS
شركة ش.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

قد  د282  أكتوبر  2د  بتلريخ  بيال 

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدومة.

.SURS : التيدية

الهدف االوتدلعي : أشغلل البنلء.

مكتب الدراسلت واابحلث.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.

عبد االاله بنحكور : 888د حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة ملعدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
شلرع  القلهرة  زنقة  239د   : املقر 

حجي،  سعيد  تجزئة  الرشدي  أحدد 

سال.

امليير : عبد االاله بنحكور.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

دد349.

53 P

مكتب ااستلذ محدد بنجلون

موثق بدراكش

78، شلرع محدد الخلمس، وليز

الهلتف : 22د7)86665 - 8524434398

الفلكس : 8524434762

عقد كراء تييير حر اصل تجلري
بتلريخ توثيقي  عقد   بدقت�ضى 

في  مسجل  د282،  نوفد ر   2  

د282،  نوفد ر   3 بتلريخ  مراكش 

سجل   : التللية  البيلنلت  وفق 

د87دد854د889د282   : املداخيل 

- أمر بلستخالص : 79727 - تصريح
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849دد32)26د282،   : بلاماء 

 LAS PALMERAS« شركة  قلمت 

ذات  شركة   »MAISON D’HOTE

تييير  بكراء  محدومة،  ميؤولية 

تدلكه  الذي  التجلري  لألصل  حر 

أوالم  ودلعة  بلملحلمدية،  والكلئن 

مار  عن  عبلرة  هو  والذي  حيون، 
التجلري  بللسجل  واملقيدة  للضيلفة 

من  2799د  رقم  تحت  بدراكش 

د34  رقم  وتحت  اإليضلحي  السجل 

لفلئدة  وذلك  الترتيبي،  السجل  من 

 «AHSAMAD« امليدلة  الشركة 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، وذلك ملدة سنتين )2) 

5د  من  تبتدئ  وكلملتين  متتلليتين 

نوفد ر  5د  غلية  إج   د282  نوفد ر 

.2823

54 P

B&A ASSOCIATES
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
تبعل للعقد العرفي بتلريخ 6د أبريل 

ااسل�ضي  القلنون  وضع  تم  د282، 

لشركة ذات امليؤولية املحدومة.

.B&A ASSOCIATES : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الهدف : ال رمجة.

تكنولوويل  في  استشلرات 

املعلوملت للشركة.

تكنولوويل املعلوملت واالتصلالت.

شبكلت الحلسب.

تيلر منخفض.

وديع ااعدلل املتعلقة بللتحوالت 

الرقدية.

شبكلت الحلسوب واالتصلالت.

التجلرية  العدليلت  كل  وكذلك 

العقلرية  املنقوالت  والصنلعية، 

واملللية التي ترتبط بصفة مبلشرة أو 

غير مبلشرة بلانشطة املذكورة أعاله.
املقر الرئي�ضي : حي املييرة 2 زنقة 

الدورة رقم د-)4دد، الداخلة.

الرأسدلل : حدم رأس امللل في مبلغ 
888د  عل   مقيم  مرهم  88.888د 
للواحدة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 

مخصص بللكلمل :
 OUFDIR ABDELILAH : الييد 

888د حصة.
: تيير الشركة من طرف  اإلمارة  
 OUFDIR ABDELILAH الييد 

ميير ملدة غير محدمة.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
أبريل   29 بتلريخ  الذهب  بوامي 
وتم  784/د282،  رقم  تحت  د282 
تقييد الشركة تحت رقم 857)د من 

السجل التحليلي.
للخالصة والبيلن

55 P

VOSYNDIC
 26 بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282  أكتوبر 
ذات امليؤولية املحدومة والتي تحدل 

الخصلئص التللية :
.VOSYNDIC : التيدية

.SARL : الصفة القلنونية
سلنديك   - د   : االوتدلعي  الهدف 
البيتنة.  التنظيف،  العدلرات، 
وأعدلل  البنلء  أعدلل  في  مقلول   -  2

مختلفة.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

بين الشركلء عل  الشكل التلجي :
 588 كريمي  العلي  عبد  الييد 

حصة.
هللا  بنعبد  املهدي  محدد  الييد 

بل ركة 588 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة ملعدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
ااول  الطلبق   4 رقم  : شقة  املقر 

إقلمة قلمر مرس الخير تدلرة.

امليير : الييد عبد العلي كريمي.
املهدي  محدد  الييد   : امليير 

بنعبد هللا بل ركة.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

34675د.
56 P

IT INFO CONSEIL
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
الحصص  تفويت  وعقد  االستثنلئي 
 26 بتلريخ  املحين  ااسل�ضي  والنظلم 

أكتوبر د282 تم مل يلي :
اوتدلعية  حصة  888د  تفويت 
إج   يوسف  ميلندي  حوزة  في  التي 

الييد بن الطيبي ابراهيمي.
تعيين الييد بن الطيبي ابراهيمي 

كديير وديد.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  وتم 
الضبط بلملحكدة االبتدائية في تدلرة 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   3 بتلريخ 

.6748
57 P

STE NAZ CONSTRUCTION
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حيب 
بتلريخ 22 أكتوبر د282، تم تأسيس 
محدومة  لشركة  ااسل�ضي  النظلم 
املديزات  حيب  وذلك  امليؤولية 

التللية :
 STE NAZ  : التيدية 

.CONSTRUCTION SARL
الشكل القلنوني : شركة محدومة 

امليؤولية.
العدلمرة  موار   : االوتدلعي  املقر 

قيلمة اوالم نوال سيدي قلسم.
ااشغلل  : مقلول  والغلية  الغرض 

املختلفة.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجلري.

88.888د   : الخلص  امللل  رأس 
حصة  888د  عل   مقيدة  مرهم 
لكل  مرهم  88د  فئة  من  اوتدلعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :

الحلمل  نييب  علمل  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

د65دGJ )334 حصة(.

الحلمل  نييب  قلسم  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

53دGJ9 )333 حصة(.

الحلمل  الزاز  امريس  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

28)5ددGK )333 حصة(.

من  ابتداء   : االوتدلعية  الينة 

كل  من  مسيد ر  د3  إج   ينلير  فلتح 

سنة.

غير  ملدة  نييب  علمل   : املديرية 

محدومة.

بلملحكدة  تم   : القلنوني  اإليداع 

6د  بتلريخ  قلسم  سيدي  االبتدائية 
التجلري  السجل  رقم  د282  نوفد ر 

.29889

58 P

اكلكونتل

رقم 26 عدلرة امليتقبل شلرع ابن العربي

الحي الصنلعي، أكلمير

SOCIETE SOPRIMEL
SARL

الغير  العلم  الجدع  بدووب  قرر 

ف راير  دد  بتلريخ  املنعقد  العلمي 

د282، مل يلي :

 بيع حصص الشركة :

تم تفويت حصص :

الييد الوالف علي : 2.888 حصة.

 588  : سعيد  الوالف  الييد  إج  

حصة.

 588  : محدد  الوالف  الييد 

حصة.

 588  : الدين  نور  الوالف  الييد 

حصة.

 588  : يوسف  الوالف  الييد 

حصة.

توزيع رأسدلل الشركة : 

2588د   : سعيد  الوالف  الييد 

حصة 258.88.د مرهم.

2588د   : محدد  الوالف  الييد 

حصة 258.88.د مرهم.
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الييد الوالف نور الدين : 2588د 
حصة 258.88.د مرهم.

2588د   : يوسف  الوالف  الييد 
حصة 258.88.د مرهم.

بعد   : املدير  وتعيين  استقللة 
استقللة  اسهده،  اإلودلجي  البيع 
 CIN N° الييد الوالف علي، صلحب
الوحيد  املدير  منصب  من   J4)43د
العدومية،  الجدعية  قبلته  الذي 

وعين ااخير :
مغربي  سعيد،  الوالف  الييد 
 CIN N° عل   حلصل  الجنيية 
غير  لفترة  الشركة  مدير   J2455د(

محدمة.
مغربي  يوسف،  الوالف  الييد 
 CIN N° عل   حلصل  الجنيية 
الشركة  ميير  ميلعد   J375693

لفترة غير محدمة.
التوقيع االوتدلعي : تلتزم الشركة 

بللتوقيعلت املنفصلة لكل من :
مغربي  سعيد،  الوالف  الييد 
.CIN N° J2455الجنيية، يحدل )د
مغربي  يوسف،  الوالف  الييد 
.CIN N° J375693 الجنيية، يحدل
تجديد القلنون ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بأكلمير  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  ملرس  2د  بتلريخ 
رقم  التجلري  السجل   9(69(

6525د.
59 P

STE AJJA SERVICES RABAT
SARL AU

رقم السجل التجلري : 55733د
تكوين شركة محدومة امليؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بللربلط  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  سبتد ر  3د  بتلريخ 
محدومة  لشركة  ااسلسية  القوانين 
امليؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املديزات التللية :
الهلتف  االتصلل  مركز   : الهدف 
)مركز االتصلل( )املشغل أو العلمل(.

تلور.
االستشلرات اإلمارية.

املقر : عدلرة رقم 38 شقة رقم ) 
حيلن  الوكيلي،  أحدد  موالي  شلرع 

الربلط.
بدل  امللل  رأس  حدم   : امللل  رأس 

قدره 8.888د مرهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التييير 
.AJJA HICHAM : محدومة من طرف
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   4 بتلريخ 

د6))دد.
60 P

SOFTCODE
SARL AU

شركة محدومة ميؤولية بشريك 
واحد

رأسدللهل 88.888د مرهم
تأسيس

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
تأسيس  تم  بيال،  د282  5 نوفد ر 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بللصفلت التللية :
اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 

.«SOFTCODE»
املقر االوتدلعي : رقم ) عدلرة د7 

اقلمة الخير الضح  سال الجديدة.
الخدملت  عدليلت  إمارة   : الهدف 
الزراعية  أو  الصنلعية  أو  التجلرية 
تكنولوويل   - العيكرية  أو  املدنية 

املعلوملت.
بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 
888د  عل   مقيدة  مرهم  88.888د 
88د  الواحدة  الحصة  قيدة  حصة 

مرهم، يدتلكهل الييد حلتم حدي.
في  محدمة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تلريخ تييجلهل في 

السجل التجلري.
الييد  الشركة  سيير   : التييير 

حلتم حدي.
بللسجل  الشركة  سجلت   -  2
بيال  التجلرية  للدحكدة  التجلري 

تحت رقم 34927.
61 P

 SOCIETE MAROCAINE

 D’EXPLOITATION ET DE

PRODUCTION AGRICOLE

SARL

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

د282 بدقر  6د سبتد ر  املنعقد يوم 

 SOCIETE MAROCAINE الشركة 

 D’EXPLOITATION ET DE

 PRODUCTION AGRICOLE SARL

 4 تجزئة  نوبلليل  زنقة   4 ب  الكلئن 

الريلض،  حي  د،  بلوك  7د  سكتور 

الربلط قرر الشركلء مل يلي :

طرف  من  حصة  78د  تفويت 

الييد  لصللح  سعيد  سهيلي  الييد 

حصة  78د  وتفويت  رشيد  فريد 

لصللح  علي  علوي  الييد  طرف  من 

الييد فريد رشيد.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   7 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 53د)دد.

62 P

M&J CAPITAL INVEST

تعديالت قلنونية
 M&J CAPITAL  : التيدية 

.INVEST

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�ضي : 42 شلرع اليلقية 

الحدراء ، العيون.

الجدع  ملداوالت  طبقل   : املوضوع 

د282،  نوفد ر   2 بتلريخ  علمي  الغير 

قرر املشلركون مل يلي :

الحل النهلئي للشركة.

بكتلبة  تم    : القلنوني  اإليداع 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  9د  بتلريخ 

3529/د282. 

63 P

 SOCIETE TARAYBA

PRODUCTION

SARL

تغيير بشركة
5د  بتلريخ  عرفي  عقد  بدووب 

الشركة  إخضلع  تم  د282  نوفد ر 

للتغييرات التللية :

 48.888 رفع رأسدلل الشركة من 

مرهم إج  88.888د مرهم.

بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 

االبتدائية بللعيون بتلريخ 5د نوفد ر 

د282 تحت رقم 3524/د2.

64 P

SOCIETE HAGECO

SARL

تغيير بشركة
بتلريخ عرفي  عقد   بدووب 

 5د نوفد ر د282 تم إخضلع الشركة 

للتغييرات التللية :

تفويت كلمل الحصص التي كلنت 

الحليك  االله  عبد  الييد  بحوزة 

الحليك  )888د سهم( لصللح الييد 

والييد  سهم(   334( اللطيف  عبد 

والييد  سهم(   333( عبلر  حديد 

حديفة العدراني )333 سهم(.

الشكل  تغيير   : القلنوني  الشكل 

ذات  شركة  من  للشركة  القلنوني 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

ميؤولية  ذات  شركة  إج   الوحيد 

محدومة.

إج   وديدة  عنلصر  إضلفة 

املوضوع االوتدلعي للشركة.

مشترك(  )تييير  املييرين 

وحديفة  عبلر  حديد  الييدين 

العدراني.

بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 

االبتدائية بللعيون بتلريخ 5د نوفد ر 

د282 تحت رقم 3523/د2.

65 P
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ELMAKHLOUFI TRANS
SARL

املخلوفي ترانس ش.م.م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع  تم  د282  نوفد ر   9

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

محدومة ذات املواصفلت التللية :

التيدية : املخلوفي ترانس ش.م.م 

 ELMAKHLOUFI TRANS SARL

لشركة ذات ميؤولية محدومة.

: النقل الوطني  الهدف االوتدلعي 

 / الغير  ملصلحة  للبضلئع  والدوجي 

استيرام / تصدير.

وام سوس  ع  ر   : االوتدلعي  املقر 

مدر 93 بلوك أ حي االمل ايت ملول.

سنة   99  : االوتدلعية  املدة 

السجل  في  تلريخ تسجيلهل  ابتداء من 

التجلري عدا إذا تم الحل امليبق أو 

التدديد.

من  يتكون   : االوتدلعي  الرأسدلل 

88.888د مرهم.

الييد  تعيين  تم   : الشركة  تييير 

مشلرك/  )مدير  سفيلن  املخلوفي 

اللطيف  عبد  الييد  أو  ميلعد( 

الطرنلبي )مدير مشلرك / ميلعد(.

 : ااسهم  بيع  عل   املوافقة 

للييد  سهم   588 سفيلن  املخلوفي 

عبد اللطيف الطرنلبي.

امتدام موضوع الشركة : »استيرام 

/تصدير«.

تعيين  تم   : اإلمارة  تعيين 

والييد  سفيلن  املخلوفي  الييد 

كددير  الطرنلبي  عبد اللطيف 

مشلرك / ميلعد.

املخلوفي  املدنوحة،  الصالحيلت 

سفيلن أو عبد اللطيف الطرنلبي.

ااسل�ضي  النظلم  عل   املوافقة 

الجديد.

السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 

د282  نوفد ر  9د  بلنزكلن  التجلري 

التحليلي  للسجل   2446 رقم  تحت 
رقم 25)22.

66 P

BIGONE
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 

قوانين  وضع  تم  د282  دد نوفد ر 

الشركة ذات املديزات التللية :

.«BIGONE« : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الشركة  نشلط  يتعلق   : املوضوع 

سواء بلملغرب أو خلروه.

مالحي  صنلعي  تجلري  نشلط  كل 

وخدملت، أشغلل مختلفة.

مدينة  مشروع   : الرئي�ضي  املقر 

الوفلق البقعة A272 العيون.

الرأسدلل : حدم في مبلغ 88.888د 

من  حصة  888.د  إج   مقيدة  مرهم 

فئة 88د للواحدة موزعة كللتلجي :

 588  : املزمور  الزهرة  الييدة 

حصة.

 588  : املزمور  مصطفى  الييد 

حصة.

الييد  طرف  من  تييير   : اإلمارة 

ابراهيم املزمور.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  5د  بتلريخ 

رقم  تجلري  سجل  ))34/د282 

.3(((5

67 P

CAUDIT CONSULTING
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 

قوانين  وضع  تم  د282  دد نوفد ر 

الشركة ذات املديزات التللية :

 CAUDIT«  : التيدية 

.«CONSULTING

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الشركة  نشلط  يتعلق   : املوضوع 

سواء بلملغرب أو خلروه.

ببيع  املتعلقة  اانشطة  وديع 
مكتب  الشركلت،  ومراسة  وشراء 

استشلرات....
مدينة  مشروع   : الرئي�ضي  املقر 

الوفلق البقعة A272 العيون.
الرأسدلل : حدم في مبلغ 88.888د 
من  حصة  888.د  إج   مقيدة  مرهم 

فئة 88د للواحدة موزعة كللتلجي :
الييدة امنة لخديم : 588 حصة.

 588  : املزمور  مصطفى  الييد 
حصة.

الييد  طرف  من  تييير   : اإلمارة 
ابراهيم املزمور.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  5د  بتلريخ 
رقم  تجلري  سجل  7)34/د282 

.3(((7
68 P

 EXTRA TRAVAUX
BENTASSIL

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 
قوانين  وضع  تم  د282  7د نوفد ر 

الشركة ذات املديزات التللية :
 EXTRA TRAVAUX«  : التيدية 

.«BENTASSIL
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشلط  يتعلق   : املوضوع 

سواء بلملغرب أو خلروه.
مالحي  صنلعي  تجلري  نشلط 

وخدملت، أشغلل مختلفة.
الضبلط  نلمي   : الرئي�ضي  املقر 

عدلرة 2 الشقة 3 العيون.
الرأسدلل : حدم في مبلغ 88.888د 
من  حصة  888.د  إج   مقيدة  مرهم 
سعيد  ملك  في  للواحدة  88د  فئة 

بنطلسيل.
الييد  طرف  من  تييير   : اإلمارة 

سعيد بنطلسيل.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 
رقم  تجلري  سجل  )د35/د282 

.3(935
69 P

 ECOLE PRIVEE
QUALITHALES

شركة ايكول بريفي كلليتلليس
ش.ذ.م.م

تجزئة بيلتين بوزنيقة بقعة مدرسة 
د بوزنيقة

تعديالت بللشركة
RC : 67(د

سجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
د282،  سبتد ر   9 بتلريخ  ببنيليدلن 
بريفي  ايكول  شركة  ميلهدو  قرر 

كلليتلليس مل يلي :
في  املحدم  الشركة  رأسدلل  زيلمة 
 4.588.888 بقيدة  مرهم  88.888د 

مرهم ليصبح 4.688.888 مرهم.
لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  2
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
د282  24 سبتد ر  بتلريخ  ببنيليدلن 

تحت رقم 8د5.
من أول الخالصة والبيلن

ائتدلنية »كونت كلير«

70 P

DAWAJIN LBROUJ
SARL AU

شركة مواون ل روج
ش.ذ.م.م ش.و

تعديالت بللشركة
سجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
بيطلت بتلريخ 3 نوفد ر د282، قرر 
ميلهدو شركة مواون ل روج مل يلي :
في  املحدم  الشركة  رأسدلل  زيلمة 
 988.888 بقيدة  مرهم  88.888د 

مرهم ليصبح 888.888.د مرهم.

2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بيطلت 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 

366د/د282.
من أول الخالصة والبيلن

ائتدلنية »كونت كلير«

71 P
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DIK DIND
SARL

شركة ميك ماند
ش.ذ.م.م

تعديالت بللشركة
سجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
بيطلت بتلريخ 3 نوفد ر د282، قرر 

ميير شركة »ميك ماند« مل يلي :
في  املحدم  الشركة  رأسدلل  زيلمة 
 588.888 بقيدة  مرهم   588.888

مرهم ليصبح 888.888.د مرهم.
2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بيطلت 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 

364د/د282.
من أول الخالصة والبيلن

ائتدلنية »كونت كلير«

72 P

AVIDINDE
SARL

شركة افي ماند
ش.ذ.م.م 

تعديالت بللشركة
سجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
بيطلت بتلريخ 3 نوفد ر د282، قرر 

ميير شركة »افي ماند« مل يلي :
في  املحدم  الشركة  رأسدلل  زيلمة 
 (88.888 بقيدة  مرهم   288.888

مرهم ليصبح 888.888.د مرهم.
2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بيطلت 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 

367د/د282.
من أول الخالصة والبيلن

ائتدلنية »كونت كلير«

73 P

ABATTOIR CHAOUIA
SARL

شركة ابلتوار الشلوية ش.ذ.م.م 
تعديالت بللشركة

سجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 
بيطلت بتلريخ 3 نوفد ر د282، قرر 
ميير شركة »ابلتوار الشلوية« مل يلي:

في  املحدم  الشركة  رأسدلل  زيلمة 

 3.988.888 بقيدة  مرهم  88.888د 

مرهم ليصبح 4.888.888 مرهم.

2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 

الضبط بلملحكدة االبتدائية بيطلت 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 

365د/د282.

74 P

ميوان ااستلذة رتيبة اليقلط

موثقة

 INSTITUTION IBN SINA

AGDAL RABAT
ش.م.م 

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تحيين الشركة بعد وفلة ميلهم 
هبة حصص اوتدلعية

تلقته  رسمي  عقد  بدقت�ضى   -  I

موثقة  اليقلط  رتيبة  ااستلذة 

 2828 أكتوبر  د2  بتلريخ   بللربلط 

أبريل  3د  و   7 و   6 و  ينلير   28  و 

و 4 و 8د ملي د282، قرر الجدع العلم 

املحدومة  امليؤولية  ذات  للشركة 

 INSTITUTION IBN SINA« امليدلة

نقل  ش.م.م،   »AGDAL RABAT

التي  االوتدلعية  الحصص  وديع 

الجلمعي  الييد  الهللك  يدلكهل  كلن 

 26 بتلريخ  بللربلط  املتوف   حديد، 

القلنونيين  لورثته   ،2828 أبريل 

غزالن  بوري  الييدة  زووته  وهم 

وشقيقلته  يلسدينة  الجلمعي  وابنته 

فلطدة،  زرنيج  ولمعي  الييدات 

خدوج ومليكة.

رسديين  عقدين  بدقت�ضى   -  II

تلقتهدل ااستلذة رتيبة اليقلط موثقة 

ولمعي  الييدتلن  وهبت  بللربلط 

من  املدثلتين  خدوج  فلطدة،  زرنيج 

والييدة  كريم  محدد  منير  طرف 

ولمعي زرنيج مليكة للييدة الجلمعي 

يلسدينة وديع الحصص االوتدلعية 

من  اإلرث  طريق  عن  اكتيبوهل  التي 

الشركة  في  حديد  الجلمعي  الييد 

ذات امليؤولية املحدومة املذكورة.

تلقته  رسمي  عقد  بدقت�ضى   -  III

موثقة  اليقلط  رتيبة  ااستلذة 

ملي  8د  و  أبريل   26 بتلريخ  بللربلط 

غزالن  بوري  الييدة  وهبت  د282، 

للييدة الجلمعي يلسدينة وديع حق 

وهي  االوتدلعية  للحصص  الرقبة 

تدتلكهل  التي  اوتدلعية  حصة   273

في الشركة  ذات امليؤولية املحدومة 

املذكورة.

في  التغييرات  هذه  إثر  وعل    -  V

للشركة  العلم  الجدع  قرر  الشركة 

املذكورة مل يلي :
القلنون  من   7 الفصل  تغيير  أ( 

ااسل�ضي للشركة .

غزالن  بوري  الييدة  تعيين  ب( 

وديع  منحهل  مع  للشركة  كدييرة 

الصالحيلت وملدة غير محدومة.

القلنونية  اإليداعلت  تدت   -  VI

بلملحكدة  الضبط  كتلبة  لد  

التجلرية بللربلط بتلريخ )د أغيطس 

بتلريخ  و  6986دد  رقم  تحت  د282 

4د أكتوبر د282 تحت رقم 299)دد.
للبيلن والنشر

  ااستلذة رتيبة اليقلط

موثقة

75 P

SAMURAI MAZAGAN
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل 88.888د مرهم

املقر الرئي�ضي : متجر بللطلبق 

اليفلي - عدلرة طيبة 4 رقم 3
رسم عقلري رقم )95252/8د

الجديدة

التعريفة املوحدة 8)96848888د8827

التعريف الضريبي : 688576)4

السجل التجلري : 29)7د

بتلريخ  خلص  سند  عل   بنلء 

د282 مسجل بللجديدة  2 أغيطس 

برقم  د282  أغيطس  9د  بتلريخ 

محضر  تحرير  تم  د2/282د2د2 

اوتدلع علم غير علمي وتم البت فيه 

عل  النحو التلجي :

الييد  بين  ااسهم  عن  التنلزل 

أنس  الييد ضحيكة  طلرق،  لعديلي 

للييد  املتنلزلين  أمين  فرجي  والييد 
زاهيدي رفيق.

من   7 امللمة  )تعديل  الرأسدلل 

النظلم ااسل�ضي(.

الجديدة  ااسهم  تخصيص  تم 

عل  النحو التلجي :

الييد لعديلي طلرق : 588 سهم.

الييد زاهيدي رفيق : 588 سهم.

اإلودلجي : 888د سهم.

الييد   : املشلرك  امليير  استقللة 

ضحيكة أنس.

الييد   : الوحيد  امليير  وتعيين 

لعديلي طلرق.

تحديث القلنون ااسل�ضي.

اإليداع : تم اإليداع القلنوني لد  

بللجديدة  االبتدائية  املحكدة  سجل 

رقم  تحت  د282  سبتد ر   2 بتلريخ 

.26(9(

76 P

ايمو الفخامة
ش.م.م

تأسيس
املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 

للقوانين  وطبقل  )د8/28د/26  في 
القلنون  وأسلسل  العدل  بهل  الجلري 

رقم 5-96.

املعنية  الشركة  إن   : االســــــــم   -

تحدل اسم : ايدو الفخلمة ش.م.م .

- املوضــــــوع : منعش عقلري . 
- مــقر الشــــركة : 7) زنقة الجلمعة 

العربية النلظور. 
- رأســدلل الشـركة : حدم رأسدلل 

الشركة في مبلغ 8.888) مرهم مقيم 

إج  88د حصة اوتدلعية بقيدة 88د 

مرهم لكل واحدة.

الشركة  مدة   : الشـــركة  مـــدة   -

محدمة في 99 سنة.

الينة  حدمت   : املـــللية  اليـــنة   -
أول  من  تبتدئ  شهرا  2د  في  املللية 

كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة.
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ااربلح  تقتطع   : ااربــــلح  تحـــديد 

إلنشلء   %  5 بنيبة  املللية  الينة 

ااموال االحتيلطية القلنونية.

محدد  الييد  عين   : التيــــيــيــــر 
رحلل سفيلن ميير للشركة ملدة غير 

محدومة.

تتحدل  الشركة  إن   : الــــتــــــوقيع 

محدد  الييد  توقيع  تجله  ميؤولية 
رحلل سفيلن.

اإليداع  إن   : القلنوني  اإليداع 

ضبط  بدكتب  سجل  القلنوني 

بتلريخ  بللنلطور  االبتدائية  املحكدة 
9د28/د8/8د رقم د9.

77 P

STE IMOMALI
SARL

مقرهل االوتدلعي : زنقة رقم 2 رقم 2 

حي يونس خنيفرة

تأسيس شركة
 27 بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  د282،  أكتوبر 

بلملواصفلت  محدومة  ميؤولية  ذات 

التللية :

.STE IMOMALI SARL : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة.
املقر االوتدلعي : زنقة رقم 2 رقم 

2 حي يونس خنيفرة.

وأشغلل  عقلري  منعش   : الغرض 

مختلفة.

88.888د  في  حدم   : الراسدلل 

موزعة  حصة  888د  اج   موزع  مرهم 

عل  الشكل التلجي :

ملكة الزين .... 888د حصة.

التييير : تييير الشركة من طرف 

غير  ملدة  وذلك  الزين  ملكة  الييدة 

محدمة.

القلنوني للشركة لد   تم االيداع 

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

د282،  نون ر  دد  بتلريخ  بخنيفرة 

السجل  395/د282،  رقم  تحت 

التجلري رقم 4877.

78 P

STE ESPACE HAFID
SARL

مقرهل االوتدلعي : بلوك س حي 
اسلكل خنيفرة
تأسيس شركة

 26 بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282،  أكتوبر 
بلملواصفلت  محدومة  ميؤولية  ذات 

التللية :
 STE ESPACE HAFID  : التيدية 

.SARL
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة.
حي  س  بلوك   : االوتدلعي  املقر 

اسلكل خنيفرة.
الغرض : مقدم خدملت.

 588.888 في  حدم   : الراسدلل 
مرهم موزع اج  588 حصة موزعة عل  

الشكل التلجي :
حلفظ اعداري  .... 258 حصة.
وهلم عيوجي ....... 258 حصة.

التييير : تييير الشركة من طرف 
الييد حلفظ اعداري وذلك ملدة غير 

محدمة.
القلنوني للشركة لد   تم االيداع 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
بخنيفرة بتلريخ 2 نون ر د282، تحت 
التجلري  السجل  5)3/د282،  رقم 

رقم 4863.
79 P

 STE AGENCE
 INTERNATIONALE DE

LIAISONS
SARL

تصفية الشركة
في اطلر الجدع االستثنلئي لشركة 
 AGENCE INTERNATIONALE DE
بتلريخ واملنعقد   LIAISONS SARL 

 6 أكتوبر د282، تقرر مل يلي :
تصفية الشركة.

اللطيف  عبد  الييد  تيدية 
وتحديد  للشركة  مصفيل  القرطبي 
شلرع   479 الربلط  التصفية  مقر 
 2 مار  احين  اقلمة  الثلني  الحين 

عدلرة س شقة رقم د.
القلنوني للشركة لد   تم االيداع 
التجلرية   بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
بللربلط بتلريخ 23 نون ر د282، تحت 

رقم 9955دد.
80 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE RATIL AGRI
SARL AU

تلسيس شركة
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
 RATIL AGRI  : االوتدلعي  اللقب 

.SARL AU
ليل   الييدة   : الوحيد  الشريك 
 A774354 ..... ب.و.ط.  االمري�ضي، 

888د سهم.
املييرة الوحيدة : ليل  االمري�ضي.

راسدلل : 288.888 مرهم.
التجلرية  الخدملت   : النشلط 

والصنلعية والزراعية.
املدة : 99 سنة.

 ( رقم  الشقة   38 رقم   : العنوان 
حيلن  الوكيلي  احدد  موالي  زنقة 

الربلط.
بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 
ملرس  دد  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 
التجلري  السجل  رقم  تحت  د282، 

دد582د.
للبيلن

81 P

 STE ALIMENTS ET ALF
ADAM

SARL
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : رقم 4د5 ميور 
اليالم القطلع 4 مكنلس

تسجيل نشلط تجلري وديد
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
املنعقد بدكنلس  للشركلء  االستثنلئي 
للشركة  د282،  يونيو   2 بتلريخ 

املذكورة أعاله تقرر مل يلي :

تسجيل نشلط وديد : شراء وبيع 

وديع معدات تربية الدواون.

القلنون  من   3 الفصل  تغيير 

االسل�ضي.

كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 

بدكنلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نون ر   ( بتلريخ 

.47(7
للخالصة والنشر االمارة

82 P

BEAUTY CHIC BUSINESS

 N° 59 Avenue Ibn Sina Appt. دد

 Agdal, Rabat

تعديالت

بدقت�ضى محضر قرارات الشريك 

في  د282  شتن ر   6 بتلريخ  الوحيد، 

شركة

   BEAUTY CHIC BUSINESS

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

السجل  في  املسجلة  وحيد،  بشريك 

رقم  تحت  الربلط  ملدينة  التجلري 

مرهم،   658.888 رأسدللهل  52445د 

تقرر : 

عن  الشركة  رأسدلل  في  الزيلمة   -

قدره  بدل  النقدية،  امليلهدة  طريق 

558.888 مرهم، لرفعه من 88.888د 

ذلك  و  مرهم،   658.888 إج   مرهم، 

بثدن  وديدة  حصة   5588 بخلق 

88د مرهم للحصة الوحيدة، محررة 

بلالكتتلب الكلمل من طرف الشريكة 

الوحيدة الييدة ملصوري سلرة.

ااسـل�ضي  القلنون  تحيين   -  

للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

تحت  شتن رد282  4د  يوم  بللربلط 

رقم 7445دد. 

83 P
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ائتدلنية علي الجلمعي

Comptable agréé

69 زنقة تلنييفت شقة رقم د

 أكدال، الربلط   

الهلتف 499د853777 

الفلكس 8)29)85376

تعديالت
 SOCIETE MEDIACCESS
Complexe commercial Dar-

 Essalam, Av. Mohamed Ben
 El Hassan El Ouazzani, Souissi,

Rabat
القرارات  محضر  بدقت�ضى 
نون ر  فلتح  بتلريخ  العلمية  غير 
شركة في  الوحيد  للشريك  د282 
ذات  شركة   MEDIACCESS
وحيد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 
مرهم،  88.888.88د  رأسدللهل 
ملدينة  التجلري  بللسجل  املسجلة 
مقرهل  63د82د  رقم  تحت  الربلط 
شلرع  اليالم،  مار  التجلري  املركب 
اليوي�ضي  الوزاني  الحين  بن  محدد 

الربلط، تقرر مل يلي : 
- التوقف امليبق و النهلئي لجديع 
شركة   طرف  من  املزاولة  اانشطة 
فلتح  من  اعتبلًرا   MEDIACCESS

نون ر د282
تفكيك  صالحيلت  وديع  تعطى   -
الشركة للييدة ل رسس ربلب الحلملة 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطلقة 

A36874د
- تحديد مقر التصفية ب: املركب 
التجلري مار اليالم، شلرع محدد بن 

الحين الوزاني اليوي�ضي، الربلط
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282  نون ر  6د  يوم  بللربلط 

رقم )3د9دد.   
84 P

 STE LOUP RAPIDE
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة
تأسيس شركة

بتلريخ الشركلء  قرار   بدووب 
تأسيس  تقرر  د282   أكتوبر   4
تبعل  و  امليؤولية.  محدومة  شركة 
لذلك فإنهل تتكون من الييد عصلم 
القشيري و الييدة اكرام القشيري.

  LOUP RAPIDE SARL.    : تيدية
نشلط الشركة :

الطروم  تيليم  البضلئع   نقل   
ال ريدية.  

 38 رقم  العدلرة  الشركة:  مقر 
احدد  موالي  زنقة   ( رقم  الشقة 

الوكيلي حيلن الربلط.
تلريخ  من  ابتداء  سنة  املدة:99 

إحداثهل الفعلي.
مرهدل  88.888د   امللل:   رأس 
مقيم عل  888د حصة بقيدة 88د 

مرهم للواحدة. 
عصلم  الييد  التوقيع:  التييير 

القشيري.
لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  بللربلط  التجلرية  املحكدة 

د282/دد/7د تحت رقم 9د568د.
  و هذا بدثلبة مقتطف و بيلن

85 P

STE TUNE
شركة  ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
 برأسدلل :  88.888د مرهم

املقر االوتدلعي:9د حيلن ابن ثلبث 
القنيطرة

تفويت الحصص
الجدع  محضر  في  ولء  ملل  تبعل 
)د  بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي  العلم 

اكتوبر د282 تقرر مل جي:
88د  بقيدة  888دحصة  تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد  لصللح  ايوب  املشلط  الييد 

بنرحدة يوسف.
ايوب  املشلط  الييد  استقللة 
الييد  تعيين  و  كديير  منصبه  من 
مع  وديد  كديير  يوسف  بنرحدة 

إمضلئه الفرمي.
اسل�ضي وديد مرفق  قلنون  وضع 

بدل سبق من التعديالت.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
د282  نون ر  5د   بتلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم2د98) 
و هذا بدثلبة مقتطف و بيلن

86 P

 STE TOP DECORE EL
 IDRISSI

شركة  ذات ميؤولية محدومة 
بشريك واحد

 برأسدلل : 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي:شلرع املقلومة و 

زنقة لندن عدلرة كرينيون رقم د9 
حي املحيط الربلط
تفويت الحصص

الجدع  محضر  في  ولء  ملل  تبعل 
)د  بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي  العلم 

اكتوبر د282 تقرر مل يلي:
88د  بقيدة  888دحصة  تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد الدري�ضي محدد لصللح الييد 

بنرحدة يوسف.
محدد  الدري�ضي  الييد  استقللة 
الييد  تعيين  و  كديير  منصبه  من 
مع  وديد  كديير  يوسف  بنرحدة 

إمضلئه الفرمي.
اسل�ضي وديد مرفق  قلنون  وضع 

بدل سبق من التعديالت.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
بللربلط بتلريخ 7د  نون ر د282 تحت 

رقم8)د9دد
و هذا بدثلبة مقتطف و بيلن

87 P

 STE SAFRAN AIRCRAFT
 ENGINE SERVICES

MOROCCO
.S.A

شركة ميلهدة 
راسدللهل : 286.268.888 مرهم
مقرهل االوتدلعي : املطلر الدوجي 

محدد الخلمس النواصر 
الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 83)97 
الدارالبيضلء

استدراك خطأ وقع بللجريدة 
الرسدية

سبتد ر   ( بتلريخ   56(8 عدم 
رقم  يحدل  الذي  بالعالن  د282 

255P الصفحة دد79د :

مهلمه  مدة  تنتهي   : من  بدال 
التي ستبث   العلمة  الجدعية  بلنعقلم 
في  املنتهية  املللية  الينة  حيلبلت  في 

د3 يوليو د282.
 JEAN الييد  تعيين   : يقرأ 
املدير  بصفته   HUGUES COUSIN
العلم وملدة 3 سنوات تبتدئ من فلتح 
أغيطس د282، وتنتهي في د3 يوليو 
 JEAN الييد  عوض  وذلك   2824

PHILIP GREMONT امليتقيل.
البلقي بدون تغيير.

88 P

فيطل كوم

مكتب الحيلبلت والجبليلت

واستشلرة املقلوالت
38 زنقة لبنلن الشقة رقم ) حي املحيط الربلط

الهلتف : 2د.837.72.38

 STE YALINAH SYSTEMS
 INTEGRATION & PRIVATE

TRAINING
SARL AU

CAPITAL : 8.888د DHS
 SIEGE : 6 RUE DAYET AOUA

 4EME ETAGE APPT N°6د
AGDAL RABAT

RC N° : 32273د/RABAT
الحل امليبق للشركة

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
2د نون ر د282، قرر الشريك الوحيد 
 YALINAH SYSTEMS لشركة 
 ONTEGRATION & PRIVATE

TRAINING مل يلي :
الحل امليبق للشركة.

تعيين الييد يلسر نجلح كدصفي 
للشركة.

فسخ عقد توطين الشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 
التلجي : رقم 6 زنقة ضلية عوة، الطلبق 
الرابع الشقة رقم 6د أكدال الربلط.

بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 
د282، تحت رقم 9978دد، السجل 

التجلري رقم 32273د الربلط.
89 P
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LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTRABLE AUDIT

COMMISAIRIAT JURIDIQUE ET FISCAL

 STE VENDOME
.S.P.V

SARL AU
الجدلعي  القرار  ملحضر  طبقل 
سبتد ر   29 بتلريخ  املنعقد  للشركلء 
»س.ب.ف«  فيندوم  لشركة  د282، 
محدومة  شركة  ش.م.م.ش.و، 
الوحيد،  الشريك  ذات  امليؤولية 
مقرهل  مرهم،  588.888.د  راسدللهل 
الطريق  بلملحددية،  االوتدلعي 
الطلبق  87د  رقم  ددد  اليلحلية 
بللسجل  ومسجلة  غزوان  اليفلي 
رقم  تحت  بلملحددية،  التجلري 
د9))، قرر الشريك الوحيد مل يلي :

خيلرة  رغم  الشركة  استدرارية 
3/4 الراسدلل االوتدلعي.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
د282،  نون ر  6د  بتلريخ  بلملحددية، 

تحت رقم 2392.
91 P

LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTRABLE AUDIT

COMMISAIRIAT JURIDIQUE ET FISCAL

 STE HORIZON ACTIF
 SARL

استدرارية الشركة
الجدلعي  القرار  ملحضر  طبقل 
 22 بتلريخ  املنعقد  للشركلء 
»أريزون  لشركة   د282،  سبتد ر 
شركة  ش.م.م.ش.و،  أكتيف« 
راسدللهل  امليؤولية،  محدومة 
االوتدلعي  مقرهل  مرهم،  88.888د 
املييرة  شلرع   93 بللدارالبيضلء، 
الخضراء الطلبق 3 ومسجلة بللسجل 
رقم  تحت  للدارالبيضلء،  التجلري 
الشركة الشركلء   قرر   د5)د28، 

مل يلي :
استدرارية الشركة عل  الرغم من 

خيلرة 3/4 الراسدلل االوتدلعي.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
نون ر  7د  بتلريخ  بللدارالبيضلء، 

د282، تحت رقم 4)887).
92 P

LA GENERALE DES COMPTES
EXPERTISE COMPTRABLE AUDIT

COMMISAIRIAT JURIDIQUE ET FISCAL

 STE TEXTIPUNT
SARL AU

الخلرق  العلم  للجدع  تبعل 
 29 يوم  املنعقد  للشركلء  للعلمة 
تيكيتي  لشركة  د282،  سبتد ر 
امليؤولية  محدومة  شركة  بونت 
راسدللهل  الوحيد،  الشريك  ذات 
مقرهل  مرهم،   388.888 االوتدلعي 
 43 للدارالبيضلء،  االوتدلعي 
الطلبق  اليوكتلني،  حين  زنقة 
االر�ضي،  ومسجلة بللسجل التجلري 
بلملحددية، تحت رقم 5د2362، قرر 

شركلء شركة مل يلي :
خيلرة  رغم  الشركة  استدرارية 

3/4 الراسدلل االوتدلعي.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
د282،  نون ر  8د  بتلريخ  بلملحددية، 

تحت رقم 799732.
93 P

LA GENERALE DES COMPTES
EXPERTISE COMPTRABLE AUDIT

COMMISAIRIAT JURIDIQUE ET FISCAL

STE ESSAMA 1
 .S.A

استدرارية الشركة
بتلريخ  املنعقد  العلم  للجدع  تبعل 
ميلهدوا  قرر  د282،  اكتوبر  3د 
ميلهدة،  شركة  د«  »اسدل  شركة 
 53.7((.888 االوتدلعي  راسدللهل 
االوتدلعي  مقرهل  مرهم، 
ليدو  شلرع  زاوية  بللدارالبيضلء 
مسجلة  االطل�ضي،  املحيط  وشلرع 
للدارالبيضلء،  التجلري  بللسجل 

تحت رقم 92.399 مل يلي :
موائدة قوانين الشركة.

خيلرة  رغم  الشركة  استدرارية   
3/4 الراسدلل االوتدلعي.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
د282،  نون ر  2د  بتلريخ  بلملحددية، 

تحت رقم 27د88).
94 P

 STE C.A.L.I.O.S

CONCEPT 63
SARL

راسدللهل : 588.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : تدلرة شلرع 

الحين االول، اقلمة عيبومي شقة 
رقم 28 الطلبق الثلني 

السجل التجلري رقم : 5د9)2د 

بتدلرة

تحويل املقر االوتدلعي
بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ  بتدلرة 

تحرير  تم  د282،  اكتوبر   4 بتلريخ 

االستثنلئية  العلمة  الجدعية  محضر 

 C.A.L.I.O.S شركة  لشركلء 

ذات  شركة   ،  CONCEPT 63

مل  قررت  والتي  املحدومة،  امليؤولية 

يلي :

للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 

الجدلعة  تدلرة،  الصخيرات  اج  

القروية الصبلح موار اوالم عثدلن.

تحيين القلنون االسل�ضي.

5د9)2د  التجلري  السجل 

بلملحكدة االبتدائية بتدلرة.

بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 

نون ر  دد  بتلريخ  بتدلرة  االبتدائية 

د282، تحت رقم 27)6.

95 P

STE FOMARO
شركة ذات ميؤولية محدومة
راسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : تدلرة زنقة 

القلهرة، كوملتراف د، رقم 36د 

شقة رقم 4، الطلبق الثلني 

السجل التجلري رقم : 38349د

تدلرة

تغيير الهدف االوتدلعي
تحرير  تم  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

محضر الجدعية العلمة غير العلمية 
للشركلء بتلريخ 5 اكتوبر د282، قرر 

الشركلء مل يلي :

للشركة  االوتدلعي  الهدف  تغيير 

والذي اصبح كللتلجي :

أشغلل فتح وتهيئة امليلرات.

وإعلمة  والصيلنة  الغرس  أشغلل 

التشجير.

أشغلل التندية امللئية والفالحية.

املبلني  وتشييد  البنلء  أشغلل 

لجديع الحرف.

املبلني  ميلحلت  تشييد  أشغلل 

الثلنوية.
الطرق   وأشغلل  الصحي  الصرف 

والشبكلت املختلفة.

تهيئة امليلحلت الخضراء.

تحيين القلنون االسلي للشركة.

38349د   : التجلري  السجل 

املحكدة االبتدائية بتدلرة.

بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بتدلرة  االبتدائية 

د282، تحت 38)6.

96 P

STE SENAN HOLDING
شركة ميلهدة

رأسدللهل : 2.888.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : تدلرة شلرع 

الحين الثلني اقلمة الهلم 2، عدلرة 
ب، شقة رقم 5، الطلبق االول

السجل التجلري رقم : 26935د

تدلرة

تجديد مدة انتداب املتصرفين 
ورئيس مجلس االمارة

العلم  الجدع  محضر  بدووب 

 29 بتلريخ  بتدلرة  املنعقد  الينوي 

شركة  ميلهدوا  قرر  د282،  يونيو 

انتداب  مدة  تجديدة  امليلهدة 

حيين  بدوي  زيلم  الييد  املتصرفين 

رقم  االقلمة  لبطلقة   حلمل  سنلن، 

سلطلن  والييد   ،  AD88(68N

االقلمة  لبطلقة  حلمل  سنلن، 
ثلئرة  والييدة   ،A85(57دJ رقم 

رقم  االقلمة  لبطلقة  حلملة  سنلن، 

4QدددAD8، ملدة 3 سنوات.

االمارة  مجلس  محضر  بدووب 

يونيو   29 بتلريخ  بتدلرة  املنعقد 

د282، تقرر مل يلي :
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حيين  بدوي  زيلم  الييد  تعيين 
رقم  االقلمة  لبطلقة  حلمل  سنلن، 
AD88(68N ، رئيس مدير علم ملدة 

3 سنوات.
الصالحيلت  وديع  تفويض 
الرئيس املدير العلم الييد زيلم بدوي 
حيين سنلن الضرورية لتييير وامارة 

وتدثيل الشركة.
ملزمة  تكون  سوف  الشركة 
بدوي  زيلم  الييد  الرئيس  بتوقيع 

حيين سنلن.
26935د   : رقم  التجلري  السجل 

بلملحكدة االبتدائية بتدلرة.
بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 
 653( رقم  تحت  بتدلرة  االبتدائية 

بتلريخ )2 سبتد ر د282.
97 P

االستلذ رشيد ارهمي 

موثق بدراكش

STE ELLIA INVEST
SARL AU

راسدللهل : 8.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : موار عين ماما 

ودلعة سعلمة شلرع اكلمير 3 مكتب 
رقم ) مراكش

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بدقت�ضى 
قرار  في  يتدثل  د282،  أبريل   23  
تلقله  للشركة،  الوحيد  الشريك 
االستلذ رشيد ارهمي، موثق بدراكش 

قرر مل يلي :
االوتدلعي  املقر  تحويل  قرار 
لشركة ELLIA INVEST ش.م.م. ذات 
 CASABLANCA الشريك الوحيد من
موار  اج    7 RUE DES PAPILLONS
عين ماما ودلعة سعلمة شلرع اكلمير 

3 مكتب رقم ) مراكش.
تغيير الشكل القلنوني للشركة من 
اج   ش.م.م.    ELLIA INVEST شركة 
ذات  ELLIA INVEST ش.م.م.  شركة 

الشريك الوحيد.
تعديل النظلم االسل�ضي.

للشركة،  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بكتلبة 
بللدارالبيضلء بتلريخ 5د نون ر د282، 

تحت رقم 88375).
98 P

شركة بركة التقوى
ش.م.م

راسدللهل : 588.888 مرهم
مقرهل االوتدلعي : رقم 6د تجزئة 
لو�ضي زنقة طه حيين شلرع عالل 

بن عبد هللا
السجل التجلري رقم : د2448

تعديالت قلنونية
العلم  الجدع  محضر  بدووب 
د282،  أكتوبر   6 بتلريخ  االستثنلئي 

تقرر مل يلي :
االحلطة بوفلة الشريكلن املييران:
حصة  7د9د  نقل  عل   املصلمقة 
للشريكلن  مدلوكة  اوتدلعية 
محدد  بنجلون،  فوزية  املتوفيلن 
عقوم  عل   بنلءا  املقدام  فيالجي 
االراثة املؤرخة في 2 ينلير د282 و24 
ورثتهدل،  لفلئدة  د282  أغيطس 
وكذا املصلمقة عل  التقييم الجديد 
الحصص  وتوزيع  الشركة  لراسدلل 

كللتلجي :
8)4د  املقدام  فيالجي  عثدلن 

حصة.
  238 املقدام  فيالجي  الصديق 

حصة.
عزيزة فيالجي املقدام 6دد حصة.
حبيبة  فيالجي املقدام 64) حصة.
نبيلة فيالجي املقدام 6دد حصة.
مريم فيالجي املقدام 6دد حصة.
علية فيالجي املقدام 6دد حصة.

كريدة فيالجي املقدام 6دد حصة.
حنلن فيالجي املقدام 6دد حصة.
أحالم فيالجي املقدام 5د2 حصة.
الغلجي فيالجي املقدام 686 حصة.
الهلمي فيالجي املقدام 686 حصة.
مالك فيالجي املقدام 383 حصة.

وتعيين  املتوفيلن  للدييرين  ابراء 
فيالجي  وعزيزة  املقدام  فيالجي  عثدلن 
غير  ملدة  للشركة  مييران  املقدام 

محدومة.
من  كل  بتوقيع  الشركة  تلتزم 

املييرين أعاله.
تعديل القلنون االسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  انجلز  تم 
في  بفلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

9د نون ر د282، تحت رقم 5289.
99 P

STE JRH CONSULTING

SARL

STE CENTRE BOUDHOOR
بدقت�ضى املحضر الشفوي للجدع 
 CENTRE لشركة  االستثنلئي  العلم 
والكلئن  ش.م.م.   BOUDHOOR
مقرهل 49 مكرر شلرع مدغشقر رقم 
2 ميور ولمع الطلبق االر�ضي، وعقد 

البيع تقرر مل يلي :
ويقرر  الوحيد  الشريك  يوافق 
للشركة  املللية  الينوات  اغالق 

وتصفيتهل.
 HIBA WASSIMA وتعيين الييدة
مصفية   BOUYAGHROUMNI

للشركة.
قلم امليلهم الوحيد بتحديد مقر 
التصفية في 49 مكرر شلرع مدغشقر 

رقم 2، ميور ولمع الطلبق االر�ضي.
لقد تم االيداع القلنوني بلملحكدة 
8577د  التجلرية بللربلط، تحت رقم 

بتلريخ 7د أكتوبر د282.
100 P

 JRH CONSULTING

SARL

PREVIMUT
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : APP 5 IMM (
 RESIDENCE VAL FLEURI BLOC

LOT SAID HAJJI SALE 2د
IF : 4595283(
TP : 29483259

RC : 32897
CNSS : 2235995

ICE : 8825(4د)748888د
ميؤولية  ذات  تأسيس شركة  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بللربلط بتلريخ 7 أكتوبر د282.
PREVIMUT : اللقب اإلوتدلعي

.SARL AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد.
لهل  الشركة   : االوتدلعي  الهدف 
هدف أيضل في املغرب كدل في الخلرج :

املعلوملت  خدملت  تقديم 
التجلرية.

املورم الرئي�ضي.
املعلمالت  وديع  علم  وبشكل 
أو  الصنلعية  أو  التجلرية  املللية 
بشكل  املتعلقة  العقلرية  أو  املللية 
بدوضوع  مبلشر  غير  أو  مبلشر 
بدل  مصللحهل،  لصللح  أو  الشركة 
مع  أشكلله  بجديع  التعلون  ذلك  في 
التي  الشركلت  أو  العدليلت  وديع 

لديهل كلئن مدلثل أو ملحق.
مرهم  88.888.88د   : امللل  رأس 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة.
الييد بنعلي ربيع 888د حصة.

من  ابتداء  سنة    99  : املدة 
التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
أبو  سلحة  د2   : اإلوتدلعي  املقر 
بكر الصديق الشقة ) أكدال الربلط.

التييير : الييد بنعلي ربيع.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بللربلط  التجلرية 

بللسجل التجلري 3د559د.
101 P

BALANCE PRODUCTION
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
 BALANCE 28 سبتد ر د282 لشركة 
قرر   PRODUCTION SARL AU 

مليلي :
للشركة  اإلوتدلعي  املقر  تحويل 
من شقة رقم 6 عدلرة الريف 6 زنقة 
 26 شقة  إج   القنيطرة  ميدوزا  مصر 
عدلرة H إقلمة فيدال شلرع املقلومة 

الربلط.
بإضلفة  الشركة  نشلط  توسيع 

النشلط التلجي :
توزيع اافالم.

لتحويل  القلنوني  اإليداع  تم 
بلملحكدة  للشركة  اإلوتدلعي  املقر 
اإلبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 9 نوفد ر 

د282 تحت رقم 946)).
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رقم التسجيل في السجل التجلري 
بتلريخ بللربلط  التجلرية   بلملحكدة 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د   

56885د.
102 P

 UNIVERS BUILDING
 ENGINEERING AND

SERVICES
U.B.E.S

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر اإلوتدلعي : رقم 2 عدلرة 
525د، شلرع طلرق ابن زيلم، حي 

املغرب العربي تدلرة
الجدع  محضر  ملداولة  تبعل 
بتلريخ املنعقد  اإلستثنلئي   العلم 

 UNIVERS 5 أكتوبر د282، لشركة 
 BUILDING ENGINEERING AND
تقرر  ش.م.م،   SERVICES U.B.E.S 

مل يلي :
شريك  غير  وديد  ميير  تعين 
الييد  ش.م.م   U.B.E.S لشركة 
ملدة محدمة  برنو�ضي  محدد حديلني 

في سنتين.
بكتلبة   : القلنوني  اإليداع  تم 
بتدلرة  اإلبتدائية  بلملحكدة  الضبط  
رقم  تحت  د282،  نوفد ر  8د  يوم 

.6(87
بدثلبة مقتطف وبيلن

103 P

 UNIVERS BUILDING
 ENGINEERING AND

SERVICES
U.B.E.S

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر اإلوتدلعي : رقم 2 عدلرة 
525د، شلرع طلرق ابن زيلم، حي 

املغرب العربي تدلرة
العلم  الجدع  ملداولة محضر  تبعل 
د282،  أكتوبر   5 بتلريخ  املنعقد 
 UNIVERS BUILDING لشركة 
 ENGINEERING AND SERVICES

U.B.E.S ش.م.م، تقرر مل يلي :

بيع الحصص :

إج   يوسف  سليدلني  الييد  من 

حصة. 88د  نورة  علصمي  الييدة 

استقللة الييد سليدلني يوسف من 

مهلمه كديير.

بكتلبة   : القلنوني  اإليداع  تم 

بتدلرة  اإلبتدائية  بلملحكدة  الضبط  

رقم  تحت  د282،  نوفد ر  8د  يوم 

.6(87
بدثلبة مقتطف وبيلن
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 AL AMANA WA AL AMAN

IMPORT

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE : 88.888.88د

DHS

 SIEGE SOCIAL : 5دAV. AL ABTAL

APP 4 AGDAL RABAT

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيت  قد  د282  نوفد ر   2

والتي تحدل الخصلئص التللية :

 AL AMANA WA AL  : التيدية 

.AMAN IMPORT

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلوتدلعي :

استيرام وتصدير.

88.888.88د   : الشركة  رأسدلل 

مرهم.

من  ابتداء  سنة   99: املدة 

التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

شلرع  5د   : اإلوتدلعي  املقر 

االبطلل شقة 4 أكدال الربلط.

التييير : أنيطت مهدة التييير إج  

الييد حين أمين لفترة غير محدومة.

اإليداع  تم     : القلنوني  اإليداع 
لد   التجلري  بللسجل  القلنوني 
بللربلط تحت رقم  التجلرية  املحكدة 
التجلري  السجل  رقم   D9876دد

9د559د.
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ه.ه.ف. برومو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

محلج الريلض إقلمة 3د شقة 6 
الطلبق الثللث الربلط

رقم السجل التجلري 52229د
العلم  الجدع  ملحضر  وفقل 
د282،  أكتوبر   26 بتلريخ  اإلستثنلئي 

قرر الشركلء مل يلي :
شليح  الييد  من  حصة   75 بيع 
عبد  ستلمبوجي  الييد  إج   حيين 

الحديد.
بيع )3 حصة من الييد خرشلفي 

فوزي إج  الييدة عدور خديجة.
الييدة  من  حصة   37 بيع 
عدور  الييدة  إج   نزهة  العطلوي 

خديجة. 
هكذا تم تعديل امللمتين 6 و7 من 

النظلم ااسل�ضي.
بلملحكدة     : القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر  6د  بتلربخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 36د9دد.
لإليداع والنشر

التييير
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SOCIETE WALI JAWHAR
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بللقنيطرة بتلريخ دد نوفد ر د282 تم 
إنشلء شركة ذات ميؤولية محدومة 
الخلصيلت  ذات  وحيد  بشريك 

التللية :
 SOCIETE WALI  : اإلسم 

.JAWHAR SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة بشريك وحيد.

املوضوع اإلوتدلعي : 

مطلل.

مقلول نقل اليع.

املدة : 99 سنة .
املقر : مكتب رقم د إقلمة 65 زنقة 

لبنلن القنيطرة.

مرهم  88.888.88د   : الرأسدلل 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.

الحصص :

الييد منير الورمي 888د حصة.

الورمي  منير  الييد   : التييير 

كديير للشركة ملدة غير محدومة.

إج   ينلير  فلتح  من   : الينةاملللية 

د3 مسيد ر من كل سنة.

للشركة     : القلنوني  اإليداع  تم 

بلملحكدة اإلبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

6د نوفد ر د282 تحت رقم 75د63.
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AVOCADREAM شركة
ش.م.م.ش.و

الرأسدلل اإلوتدلعي : 88.888.88د 

مرهم

املقر اإلوتدلعي :  الرقم 257 زنقة 

الطوقلن حي كريدة سال

التأسي�ضي  العلم  الجدع  بدقت�ضى 

د282،  نوفد ر  فلتح  بتلريخ  مؤرخ 

ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدومة ذات شريك وحيد بلملديزات 

التللية :

 AVOCADREAM  : التيدية 

ش.م.م.ش.و. 

ذات  شركة   : القلنوني  الوضع 

ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد.

الهدف :

النبلتلت أو ااشجلر أو الشجيرات.

أو  التجلرية  العدليلت  إمارة 

للخدمة  الزراعية  أو  الصنلعية 

املدنية أو العيكرية.

اإلسيرام والتصدير.
املقر اإلوتدلعي : الرقم 257 زنقة 

الطوقلن حي كريدة سال.
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املدة : حدمت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تلريخ تأسييهل.

حدم   : اإلوتدلعي  الرأسدلل 

الرأسدلل اإلوتدلعي في 88.888.88د 

حصة  888د  عل   مقيدة  مرهم، 

موزعة  للواحدة،  مرهم  88د  بقيدة 

عل  الشكل التلجي :

888د  املجدوبي  عصلم  الييد 

حصة.

املجدوع : 888د حصة.

التييير  مهدة  أسندت   : التييير 

كديير  املجدوبي  عصلم  الييد  إج  

لشركة  محدومة،  غير  ملدة  وحيد 
AVOCADREAM تم الوضع القلنون 

ااسل�ضي للشركة حيب الفصل -85

.96

للشركة   : القلنوني  اإليداع  تم 

الرقم  تحت  د282  نوفد ر  دد  في 

د3777.
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CONFI AGENCE
تأسيس شركة

 بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
القلنون  وضع  تم  د282  أكتوبر  5د 

ااسل�ضي عل  النحو التلجي :

.CONFI AGENCE : التيدية

املوضوع اإلوتدلعي :

خدملت مصرفية.
تلرغة  زنقة  2د   : اإلوتدلعي  املقر 

 4 محل   288237 2د  عدلرة   288

النهضة اليوسفية الربلط.

 : اإلوتدلعي  الرأسدلل 

88.888.88د مرهم مرقدة ومقيدة 

من طرف مغلربة ذاتيين.

يلسين  امنجلر  الييد   : امليير 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  امليير 

محدومة.

الينة اإلوتدلعية : من فلتح ينلير 

إج   د3 مسيد ر.

بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط تحت رقم 9838دد.
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 TSA ASSURANCE
SUCCURSALE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE : 888د EUROS
 SIEGE SOCIAL : 5دRUE DES

HALLES 7588د PARIS
العلم  الجدع  لقرارات  تبعل 
 TSA لشركة  اإلستثنلئي 
 ASSURANCE SUCCURSALE
تم  د282  أكتوبر   25 بتلريخ  املنعقد 

إقرار :
اسم  تحت  بلملغرب  فرع  إنشلء 
.TSA ASSURANCE SUCCURSALE
الشركة  فرع   : اإلوتدلعي  املقر 
الطلبق   ،2 رقم  شقة   : بللعنوان 
أكدال  عدير  ولد  فلل  شلرع  الثلني، 

الربلط.
نشلط الفرع هو :

مركز النداء.
الفرع ميير من طرف :
 الييدة تدر النعيم.

 والييدة سلرة العيلوي.
للشركة     : القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ بللربلط  التجلرية   بلملحكدة 
 2 نوفد ر د282 تحت رقم 55687د.
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START STUDIO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

شريك وحيد
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د282  نوفد ر  فلتح  بتلريخ  بللربلط 
قد تم تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات شريك وحيد بلملديزات 

التللية :
 START STUDIO  : التيدية 

.SARL AU
الهدف اإلوتدلعي : 

مدرسة الرقص والتربية الفنية.
في  حدم   : الشركة  رأسدلل 
88د  إج   موزعة  مرهم  8.888.88د 
مرهم،  88د  بقيدة  إوتدلعية  حصة 
وإسنلمهل  بأكدلهل  تحريرهل  تم  قد 

للييدة نجية العطلوي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

ااوج   الينة  عدا  مل  مسيد ر  د3  إج  

تبتدئ من تلريخ التسجيل.

د2 بلوك  : قطلع  املقر اإلوتدلعي 

س 42 طلبق فيال حي الريلض الربلط.

التييير : تيير الشركة من طرف 

الحلملة  العطلوي  نجية  الييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

A243332 وذلك ملدة غير محدومة.

بلملحكدة  التجلري  السجل  رقم 

التجلرية بللربلط 56855د.
مقتطف من أول اإلشهلر
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الشركة املساهمة للمقاوالت 

املنجمية

سامين
شركة ميلهدة

رأسدللهل : 26.888.888 مرهم

الكلئن مقرهل : توين سلنتر برج أ 

زاوية شلرع الزرقطوني وشلرع املييرة 

الخضراء املعلريف الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم د9.66).

متلبعة نشلط الشركة
قرر الجدع العلم اإلستثنلئي بتلريخ 

امليلهدة  للشركة  د282  يوليو   7

طبقل  سلمين  املنجدية  للدقلوالت 
القلنون  من   357 امللمة  ملقتضيلت 

7د-95 عدم حل مبكر للشركة.

بكتلبة   : القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

بللدارالبيضلء بتلريخ 9 نوفد ر د282 

تحت رقم 3)7995.
للنسخة واإلشلرة
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GREAT CHEF
 SARL AU

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  د282  نون ر   84  

بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 

الخصلئص  تحدل  والتي  وحيد 

التللية:

. GREAT CHEF :    التيدية

.    AU     SARL : الصفة القلنونية 

الهدف االوتدلعي: 

 -د الووبلت اليريعة.

-2سنلك.
رأسدلل الشركـة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

بين الشركلء عل  الشكل التلجي:

-الييد يوسف اممحند          888د 

حصة  .  

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من  املللية:  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

تلركل  عدلرة  اإلوتدلعي:  املقر 

اليوسفية  النهضة   M3GH2د املحل 

الربلط.

امليير: الييد يوسف اممحند.          
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

د5688د.
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 D AND A DECO
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة 
رأسدللهل 8.888د مرهم

املقر االوتدلعي: حي الرحدة سكتور 

W رقم 548د سال 

تصفية الشركة
الجدع  محضر  في  ولء  ملل  تبعل 

بلملقر  املنعقد  االستثنلئي  العلم 

ملي   87 بتلريخ  للشركة  االوتدلعي 

د282 تقرر مل يلي :

بعد االستدلع للتقرير حول وديع 

عدليلت التصفية فقد وافق املصفي 

التقرير  حول  علي  بلدومن  الييد 

وكذلك الحيلب النهلئي للتصفية.

تبعل ملل سبق فقد قرر الجدع العلم 

للدصفي  الصالحيلت  وديع  منح 

الييد بلدومن علي كي ينهي ميطرة 

التصفية.
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تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 

د282  84 نوفد ر  في  االبتدائية بيال 

تحت رقم 37744.  
 وهذا بدثلبة مقتــطف وبـــيلن  
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  PRESTIGE ASSURANCE

 PRESTASSUR
SARL 

 AU CAPITAL DE: 88.888,88د  

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : د82د, AMAL      

 5, AVENUE AL MASSIRA, CYM,

RABAT

RC RABAT N°529)د

-تعيين ميير غير شريك-       
تبعل ملل ولء في محضر الجدع العلم 

االستثنلئي املنعقد بتلريخ 84 نوفد ر 

د282 تقرر مل يلي:

عبد  اإلله  عبد  الييد  تعيين 

الكريم ميير غير شريك للشركة ملدة 

غير محدومة.

مرفق  وديد  أسل�ضي  نظلم  وضع 

بدل سبق من التعديالت.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

د282  نوفد ر  5د  بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم ))98دد.
وهذا بدثلبة مقتطف وبيلن
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 BEST ART EVENTS

SARL

 تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة 

بتلريخ الشركلء  قرار   بدووب 

تأسيس  تقرر  أكتوبرد282    25  

شركة ذات ميؤولية محدومة.

من  تتكون  فإنهل  لذلك  وتبعل 

والييدة  الهلمي  عبد  بومراع  الييد 

سوحة رحدة.   

 BEST ART الشركة:  تيدية 

. EVENTS SARL

نشلط الشركة:

مطعم,قلعة شلي.

 أعدلل متعدمة.

 38 رقم  العدلرة  الشركة:  مقر 
احدد  موالي  زنقة   ( رقم  الشقة 

الوكيلي حيلن الربلط. 

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثهل الفعلي.
رأس امللل : حدم في, 88.888.88د  

حصة  888د  عل   مقيم  مرهدل 

بقيدة 88د مرهم للواحدة. 

التييير : 

الهلمي.  عبد  بومراع  الييد 

والييدة سوحة رحدة.

التوقيع: التوقيع الفرمي للديير:

 الييد بومراع عبد الهلمي.

 أو الييدة سوحة رحدة. 

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 

نوفد ر  7د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 55997د.         
وهذا بدثلبة مقتطف وبيلن  
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 MH EBENISTRIE
                                                                     SARL AU

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بدووب 
تقرر  د282   أكتوبر   22 بتلريخ 

امليؤولية  محدومة  شركة  تأسيس 
بشريك واحد وتبعل لذلك فإنهل تتكون 

من الييد حدص محدد.

 MH  : الشركة  تيدية 

  .  EBENISTRIE SARL AU

نشلط الشركة: 

أعدلل النجلرة وأعدلل متعدمة.

 38 رقم  العدلرة   : الشركة  مقر 
احدد  موالي  زنقة   ( رقم  الشقة 

الوكيلي حيلن الربلط.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثهل الفعلي.
مرهدل  88.888د     : امللل  رأس 

مقيم عل  888د حصة بقيدة 88د 

مرهم للواحدة. 

التييير والتوقيع : الييد حدص 

محدد.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ بللربلط  التجلرية   املحكدة 

 7د نوفد رد282 تحت رقم 55999د.
وهذا بدثلبة مقتطف وبيلن
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 STE. MAMSY
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل : 88.888.88د مرهم

املقر اإلوتدلعي : موار اوالم اخريص 

قيلمة الخنيشلت سيدي قلسم

ورت  التي  املداولة  بدقت�ضى 

الجدع  فإن  د282  ملرس   ( بتلريخ 

املدكورة  للشركة  اإلستثنلئي  العلم 

أعاله قرر مل يلي :

بيع  عل   واملوافقة  املصلمقة 

القلمر  عبد  شهلب  الييد  حصص 

  STE. MAMSY 988 حصة في شركة 

SARL للييدة الحدلم�ضي طلمو التي 

وافقت .

سعني  ااخيرة  لهذه  أصبحت 

 988 لهل  طلمو  الحدلم�ضي  الييدة 

  STE. MAMSY شركة  في  حصة 

.SARL

شهلب  الييد  استقللة  وبللتلجي 

 SOCIETE شركة  من  القلمر  عبد 

.MAMSY SARL

إمن الييدة الحدلم�ضي طلمو لهل 

988 حصة.

الكريم  عبد  الحدلم�ضي  والييد 

له 88د حصة.

اوالم اخريص قيلمة  بدوار  مقرهل 

الخنيشلت سيدي قلسم.

اإليداع القلنوني : لقد تم بلملحكدة 

يوم قلسم  بييدي   اإلبتدائية 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  9د   
التجلري  السجل  رقم  د576/282  

د2793.

118 P

STE. 3A GHARB
 SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ش.و
رأسدللهل : 88.888.88د مرهم

املقر اإلوتدلعي :مار بللعلمري املركز 

سيدي سليدلن

4د  بتلريخ  خلص  لعقد  طبقل 

شركة  تأسيس  تم  د282  سبتد ر 

ش.م.م.ش.و ذات الصفلت التللية :

اسم  تحدل  الشركة   : التيدية 

.STE. 3A GHARB

الشركة تهتم ب :

نقل امليتخدمين.

نقل البضلئع الوطنية والدولية.

اإلستيرام والتصدير.
بللعلمري  مار   : اإلوتدلعي  املقر 

املركز سيدي سليدلن.

في  حدم  لقد   : الرأسدلل 

عل   مقيم  مرهم  88.888.88د 

كل  ثدن  إوتدلعية  حصة  888د 

واحدة 88.888د مرهم.

للييد  مخول  التييير  التييير: 

العبلوي خلليد.

تخصم  الصلفي  الربح  من   : الربح 

%5 لإلحتيلط القلنوني.

تم  لقد   : القلنوني  اإليداع 

بلملحكدة اإلبتدائية بييدي سليدلن 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  يوم 

د237/2 رقم السجل التجلري د326.
من أول النسخ والبيلن

119 P 

SOFISCOM

SARL AU

 COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE

 ASSISTANCE & COACHING FISCAL ET

COMPTABLE

 ETUDE ET CONSEIL EN

 MATIERE D’INVESTISSEMENT

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI LORS

DES CONTROLES FISCAUX

 23RUE BEN EL OUIDAN APPT N°7

 AGDAL

ANAS LOCAMENZ
SARL

تأسيس شركة
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املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 
تم  بللربلط،  نوفد رد282   4 بتلريخ 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
تحدل  والتي  املحدومة  امليؤولية 

الخصلئص التللية :
ANAS LOCAMENZ : التيدية

SARL ش.م.م.م.
الهدف اإلوتدلعي :

االستيرام والتصدير.

تأوير معدات البنلء.
مقلول مختلف ااعدلل أو البنلء.

88.888.88د   : الشركة  رأسدلل 
مرهدل مكون من 888د حصة من فئة 
مقيدة  واحدة  لكل  مرهم  88.88د 

كدل يلي :
الييد أنلس العي�ضي 588 حصة.

 588 العي�ضي  النلجي        الييد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي.

الطلبق  327د   : اإلوتدلعي  املقر 
اليفلي تجزئة املنزه سعقوب املنصور 

الربلط.
التييير : الشركة مييرة من طرف 

الييد أنلس العي�ضي.
56867د  رقم  التجلري  السجل 

الربلط.
120 P

ROMANO TRANS
83د تجزئة اليكن اانيق شقة 
رقم)د الطلبق 2 الدارالبيضلء

سجل التجلري : 583543
اإلستثنلئي  العلم  الجدع  بدووب 
تم تقرير  د282،  بتلريخ فلتح أكتوبر 

مل يلي :
الحصص  كلمل  تفويت 
كلنت  التي  حصة   588 اإلوتدلعية 
إج   غزالن  رقيبي  الييدة  بحوزة 
اليلكن  عدر  توريرت  ايت  الييد 
2 شقة  القدس  إقلمة  بللدارالبيضلء 
8د شلرع القدس عين الشق ب.ت.و 

.BKرقم 92)82د
تيتقيل الييدة رقيبي غزالن من 

منصب التييير للشركة.

عدر  توريرت  ايت  الييد  سعين 
اليلكن بللدارالبيضلء إقلمة القدس 
8د شلرع القدس عين الشق  2 شقة 

.BKب.ت.و رقم 92)82د
بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  بللدارالبيضلء  التجلرية 

نوفد ر د282 تحت رقم د3949.
 121 P

 DISTRIBUTION VETEMENT
FEMMES
SARL AU

السجل التجلري : 34253د
التعريف الضريبي : 635د8دد

املقر اإلوتدلعي : الدارالبيضلء شلرع 
املنلر زاوية زنقة القي�ضي بوركون 

الدارالبيضلء
إلغلء فرع الشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 DISTRIBUTION VETEMENT
2د  ملحضر  وفقل   FEMMES SARL
يوليو د282، إلغلء فرع الشركة الذي 
اليفلي  الطلبق  املزار  في  مقره  يقع 
أكدال  الييلحية  املنطقة  رقم48 

مراكش.
لد    : القلنوني  اإليداع  وتم 
يوم  بللدارالبيضلء  التجلرية  املحكدة 
دد نوفد ر د282 تحت رقم 799976-

.3(949
122 P

RETAILCOM
SARL

حل رشكة
الغير  العلم  الجدع  محضر  بعد 
قرر  د282،  أكتوبر   4 بتلريخ  العلمي 
ذات   RETAILCOM SARL شركلء 
مرهم  88.888د  قدره  امللل  رأس 
بللدار  التجلري  بللسجل  مسجل 
البيضلء تحت رقم 847دد4 مل يلي :

 ،RETAILCOM SARL حل شركة 
م روك  نبيل  الييد  تعيين  وتم 

كديؤول عن تصفية الشركة.
123 P

LABO PHOTO KARIM
SARL

AU CAPITAL DE 288.888 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY

 MASSROUR N°2(5 AV MED V

TEMARA

االستثنلئي  الجدعوي  القرار 

3 ف راير  للديلهدين املؤرخ بتدلرة في 

 LABO PHOTO لشركة  د282، 

KARIM ش م م قرر مل يلي :

تصفية مصبقة للشركة.

هللا  عبد  عدور  الييد  تعيين 

ميؤوال عن تصفية الشركة.

ميرور  حي  الشركة  تصفية  مقر 

شلرع محدد الخلمس رقم 5)2 تدلرة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط تحت رقم 35د9دد 

بتلريخ 6د نوفد ر د282.

124 P

STE BENJOUD TRANS
SARL

AU CAPITAL DE 68.888 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 BDAOUA BHARA OULED AYAD

SOUK EL ARBAA DU GHARB

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع   ،2828 سبتد ر   2(

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

االبتدائية  بلملحكدة  املحدومة 

تحدل  والتي  الغرب  ااربعلء  بيوق 

الخصلئص التللية :

 STE BENJOUD  : التيدية 

.TRANS

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.
رأس امللل : حدم في 68.888 مرهم 

اوتدلعية  قيدة   688 إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم.

الهدف : نقل امليتخدمين.

املقر االوتدلعي : موار بداوة بحلرة 

أوالم عيلم سوق ااربعلء الغرب.

التييير : سعيد بنجوم.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
ااربعلء  بيوق  بلملحكدة  الضبط 
عدم  التجلري  بللسجل  الغرب 

26733 بتلريخ 4د أكتوبر 2828.
125 P

J. K IMMO
 SARL

AU CAPITAL DE 88.888د DHS
 HAY CHMAOU BOULVARD

 OMAR BEN ABDELAZIZ N°32
SALE

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
8د نوفد ر د282، تم تأسيس شركة 
الخصلئص  ذات  امليؤولية  محدومة 

التللية :
.J. K IMMO : االسم التجلري

الشكل القلنوني : شركة محدومة 
امليؤولية.

االنعلش   : االوتدلعي  النشلط 
العقلري.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
مقيدة إج  588 حصة لفلئدة الييد 
لفلئدة  حصة  و588  ودلل  عدر 

الييد حين خليلي.
املدة : 99 سنة.

املقر االوتدلعي : حي شدلعو شلرع 
عدر بن عبد العزيز رقم 32 سال.

بواسطة  الشركة  تيير   : امليير 
حين  والييد  ودلل  عدر  الييد 

خليلي.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
رقم  د282،  نوفد ر  5د  بتلريخ  بيال 

السجل التجلري 5د349.
126 P

LITLE KRAFT
شركة محدومة امليؤولية

ذات امليلهم 
التأسيس

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة   إنشلء  تم  د282،  6د يوليوز 
ٱمليلهم  ذات  ٱمليؤولية  محدومة 

الوحيد.
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.LITLE KRAFT االسم القلنوني : 
االبطلل  شلرع  5د   : الشركة  مقر 

رقم 4 أكدال الربلط.
الغرض  االوتدلعي من الشركة :

شركلت  في  املللية  االستثدلرات 
نلشطة في كل املجلالت االقتصلمية.

املعلمالت  وديع  علم،  وبشكل 
املدنية،  املنقولة،  غير  أو  املنقولة 
التي  والصنلعية  املللية  التجلرية، 
ترتبط بصورة مبلشرة أو غير مبلشرة 
بلملوضوع االوتدلعي أو التي يرجح أن 

تعزز تنديته.
رأس امللل : 8.888د مرهم.

اإلمارة : تدار الشركة من قبل.
مغربي  الكرافس،  حدزة  الييد 
البطلقة  عل   حلمل  الجنيية، 
الوطنية  رقم  AA 2285 ومقيم ب7د  
شلرع وعفر الصديق اكدال الربلط. 
السجل  في  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   4 بتلريخ  بللربلط  التجلري 

د282، تحت رقم 4)د8د.
127 P

LILYA LILBINA
تأسيس شركة

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصلئص  تحدل  والتي  املحدومة 

التللية :
.LILYA LILBINA : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
امليؤولية املحدومة.

 : التوثيقي  العقد  تسجيل  تلريخ 
4د سبتد ر د282، بللدار البيضلء.

االنعلش   : االوتدلعي  الهدف 
العقلري.

في  حدم   : الشركة  رأسدلل 
3.438.888 مرهم مقيم إج  34388 

حصة من فئة 88د مرهم للواحدة.
اسم  في  بللكلمل  ومحررة  مكتتبة 

الشركلء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر االوتدلعي : 8د زنقة الحرية، 
الطلبق 3، شقة 5 الدار البيضلء.

غدلم،  أمين  الييد   : امليير 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
موالي  شلرع   ،88  ،BE(248رقم7د
8د  5 شقة  بطلبق  ااول مرج  امريس 

حي امليتشفيلت، الدار البيضلء.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.522955
128 P

DAHOUI IMMO
تأسيس شركة

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصلئص  تحدل  والتي  املحدومة 

التللية :
.DAHOUI IMMO : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
امليؤولية املحدومة.

 : التوثيقي  العقد  تسجيل  تلريخ 
4د سبتد ر د282، بللدار البيضلء.

االنعلش   : االوتدلعي  الهدف 
العقلري.

في  حدم   : الشركة  رأسدلل 
888د  إج   مقيم  مرهم  88.888د 

حصة من فئة 88د مرهم للواحدة.
اسم  في  بللكلمل  ومحررة  مكتتبة 

الشركلء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
املقر االوتدلعي : 8د زنقة الحرية، 

الطلبق 3، شقة 5 الدار البيضلء.
فكلر،  حين  الييد   : امليير 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
B4764(4، شلرع الشفشلوني،  عدم 
زاوية عبد الحديد بن بلمسس رقم 3د 

عين اليبع، الدار البيضلء.
الحلمل  خريبش،  فؤام  الييد 
عدم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
 47 رقم   ( زنقة   2 مليلة   BJ92د99د
حي الصنلعي سيدي ال رنو�ضي، الدار 

البيضلء.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

6335د5.

129 P

SMART TES
SARL AU

بللقنيطرة  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  ميلهم  مع  محدومة 

تحدل الخصلئص التللية :

     .SMART TES : التيدية

.SARL A.U : الصيغة  القلنونية

الهدف االوتدلعي :

تكوين ميتدر.

منظم املهرولنلت الفنية.

استرام وتصدير.
رأسدلل الشركـة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

الواحدة، موزعة  للحصة  88د مرهم 

بين الشركلء عل  الشكل التلجي :

888د  أسدلء  بنوك  الييدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من  املللية:  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

أنوال  شلرع   23 االوتدلعي:  املقر 

إقلمة فلوري دد مكتب رقم 4 ميدوزة 

القنيطرة.

امليير : الييدة بنوك أسدلء.

رقم السجل التجلري63237.

130 P

 THONTHON DU BLED
SARL

بللقنيطرة  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصلئص  تحدل  والتي  محدومة 

التللية :

 THONTHON DU  : التيدية 

.BLED

.SARL : الصيغة  القلنونية

الهدف االوتدلعي :

ووبلت خفيفة سريعة.
رأسدلل الشركـة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

الواحدة، موزعة  للحصة  88د مرهم 

بين الشركلء عل  الشكل التلجي :

 348 الكرماجي  زكريلء  الييد 

حصة.

الييد أيوب املشلط 338 حصة.

الييد بوتبليك بالل  338 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

لوفل  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 

اوويه  اوالم   E اقلمة   26 رقم  لون 

القنيطرة.

امليير: بوتبليك بالل.
رقم السجل التجلري 63د67.

131 P

 BESOMI GROUP
SARL

تأ سيس شركة
بللربلط   عرفي  عقد  بدقت�ضى 

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصلئص  تحدل  والتي  املحدومة 

التللية  :

.BESOMI GROUP : التيدية

.SARL : الصفة القلنونية   

الهدف االوتدلعي :

تييير الصنلعي.

الكترونية ورشة   مشغل 

 أو كهروميكلنيكية.

استيرام وتصدير.                                                                                                                                   
رأسدلل الشركـة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

الواحدة، موزعة  للحصة  88د مرهم 

عل  الشكل التلجي : 

اللطيف  عبد  ودلل  نور  الييد 

الشوبكي 388 حصة.
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الفتلح  عبد  حين  انس  الييد 

البيومي 388 حصة.

الفتلح  عبد  هلني  محدد  الييد 

البيومي 488 حصة. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر االوتدلعي :   عدلرة دد طلبق 

اكدال  عوا   ضلية  زنقة   5 الشقة   2

الربلط.

عبد  ودلل  نور  الييد   : املييران 

اللطيف الشوبكي والييد يزن ودلل 

عبد اللطيف الشوبكي.

السجل التجلري : 56823د.
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ZINTICO TRADING
SARL

رأس امللل : 88.888د مرهم 

 املقر االوتدلعي : زنقة حل حل رقم 

د2 بطلنة سال

في  حرر  علم  ودع  بدقت�ضى 

زينتيكو  للشركة  املييران  قررا  سال 

ترايضين مل يلي :

من  الشركة  رأسدلل  من  الرفع 

مرهم                588.888 إج   مرهم  88.888د 

بزيلمة 488888.88 مرهم.

طرف  من  حصة   2588 تفويت 

الييد  اج   العلوي  منلل  الييدة 

سيدحدد الضدين.

مروان بوراس 2588 حصة. 

سيدحدد الضدين 2588 حصة. 

العلوي  منلل  الييدة  استقللة 

كدييرة للشركة.

الضدين  سيدحدد  الييد  تعيين 

كديير للشركة ملدة غير محدومة.

من  و5د   7  ،6 امللمة  تعديل 

القلنون ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بيال  ابتدائية  اال  بلملحكدة  الضبط 
رقم    تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

.37(36
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 ETUDE EXPLOITATION
MINIERE MAROC

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
9د28، قد  22 نوفد ر  بتلريخ  الربلط 
امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدومة.
 ETUDE  : التيدية 
 EXPLOITATION MINIERE

.MAROC SARL
املشورة   : االوتدلعي  الهدف 
في  واالستغالل  والدراسة  والبحث 

قطلع التعدين.
رأسدلل الشركة : 88888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
شقة  ااشعري،  زنقة  4د،   : املقر 

رقم 4، أكدال، الربلط.
امليير : عبد الكبير بوزاك.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
43477د.

134 P

SNACK MADAME 2
SARL AU

رأسدللهل : 58.888 مرهم
املقر االوتدلعي : ميتومع رقم 338 
عدلرة 3د إقلمة النجلح د8 طريق 

مهدية بوشوك لعيليدة سال
تأسيس شركة

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  قد  د282،  ) نوفد ر 
ذات  امليؤولية  محدومة  شركة 

الخصلئص التللية :

.SNACK MADAME 2 : التيدية

الصفة القلنونية : شركة محدومة 

امليؤولية ذات الشريك الوحيد.

مطعم   : االوتدلعي  الهدف 

الووبلت اليريعة الخفيفة.
مرهم   58.888 الشركة  رأسدلل 

مقيدة إج  588 حصة من فئة 88د 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم 

الشركلء.

بلخيرة خللد 588 حصة.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

مل  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  

تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة  عدا 

د3  التسجيل في السجل التجلري إج  

مسيد ر.

رقم  ميتومع   : االوتدلعي  املقر 

د8  النجلح  إقلمة  3د  عدلرة   338

طريق مهدية بوشوك لعيليدة سال.

خللد  بلخيرة  الييد   : التييير 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
.A763556 رقم

بلملحكدة  القلنوني  الوضع  تم 

نوفد ر  5د  بتلريخ  بيال  االبتدائية 

د282، تحت رقم التقييد في السجل 

التجلري عدم 34989.
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STE OPERA LIGNO
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

د282،  سبتد ر   22 بتلريخ  ومسجل 

قرر املشلركون في الشركة مل يلي :

تفويت الحصص :

تفويت الحصص : فوتت الييدة 

الفكرون حيلة لفلئدة الييد سعقوبي 

عبد الفتلح 58د حصة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

د282،  نوفد ر  6د  بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم 48د9دد.

136 P

IFRITECH
SARL

  بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املنعقد في 8د سبتد ر د282 بللربلط 
قرر شركلء شركة إفريتك  شركة ذات 
ميؤولية محدومة الكلئن مقرهل ب 6 
واملقيدة  الربلط  اكدال  تومغل   شلرع 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  بللسجل 
الربلط تحت رقم 39335د، مل يلي :

تفويت  عقد  عل   املصلمقة 
فئة  من  اوتدلعية  حصص  خدية 
88د مرهم للحصة من طرف الييدة 
بوجي  الييد  لصللح  بهيجة  وريدي 
تم  التفويت  هذا  بدووب  شكيب, 
اج   للشركة  القلنوني  تغييرالشكل 
شركة ذات ميؤولية محدومة شريك 

وحيد.
الشركة  غرض  إج   إضلفة 
العلجي  التعليم  التللية:  اانشطة 

الخلص والتكوين املنهي.
مع  للشركة  وديدة  كدييرة   
وريدي  الييدة  استقللة  قبول 
الييدة  تعيين   A43(94د بهيجة.  
نجم فلطدة الزهراء الحلملة للبطلقة 

الوطنية.
وبهذه التغييرات املذكورة أعاله تم 

تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  للربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم د922دد.   
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FH TEAMS
SARL AU

AU CAPITAL DE 88.888د DHS
عقد  بدووب  شركة  تأسيس  تم 
تم  3د28،  نوفد ر  8د  بتلريخ  عرفي 
لتأسيس  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
ذات  امليؤولية  محدومة  شركة 

الخصلئص التللية :
التيدية : ف ش.

الشكل القلنوني : شركة محدومة 
امليؤولية.

الصنلعي  الحي   : االوتدلعي  املقر 
رقم 4دد حي الرحدة سال.
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تهدف الشركة إج  صيلنة وتركيب 

املصلعد.

فهد  للييد  أسند  الشركة  تيير 

حدرو�ضي.

تلريخ  من  99 سنة   : الشركة  مدة 

نهلية تأسييهل.

رأس امللل : 88.888د مرهم.

اإليداع القلنوني : تم لد  املحكدة 

االبتدائية بيال تحت رقم 28789.

138 P

IRY AUTO
SARL

محرر   عرفي  عقد  بدقت�ضى 

نظلم  تكوين  تم  د282،   4 أكتوبر 

امليؤولية  ذات  لشركة  أسل�ضي 

وحيد   شريك  ذات  املحدومة 

خصلئصهل كللتلجي :

.IRY AUTO : التيدية

الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 

التللية : 

الجديدة  الييلرات  استيرام 

وامليتعدلة.

االستيرام والتصدير.

اإلسعلف  معدات  استيرام   

والعتلم.   

املقر االوتدلعي : د زنقة ابيدولن 

شقة رقم 9 املكتب االول عل  اليدين 

الربلط.

88.888د   االوتدلعي  امللل  رأس 

قيدة  حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم.

التييير : تم تعيين  الييد الحين 

التعريف  البطلقة  لحلمال  الدويري 

كديير   SH85865د رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدومة.

وضع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 56863د.

139 P

BAKKOUTELE
SARL AU

محرر عرفي  عقد   بدقت�ضى 

تكوين  تم  د282،  نوفد ر  دد   في 

نظلم أسل�ضي لشركة ذات امليؤولية 

وحيد   شريك  ذات  املحدومة 

خصلئصهل كللتلجي :

.BAKKOUTELE  : التيدية

الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 

التللية :

خدمة الصيلنة.

التجلرة.

تقديم الخدملت.

اقلمة   E عدلرة   : االوتدلعي  املقر 
الحييدة  زنقة    2( رقم  شقة  رضل 

الربلط.   
88.888د    : االوتدلعي  امللل  رأس 

قيدة  حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم.

التييير : تم تعيين الييد الحيين 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بلكو  نليت 

كديير   AB428)2د رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدومة.

وضع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري د5686د.
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AUTOMOBILE TOP
SARL AU

محرر   عرفي  عقد  بدقت�ضى 

نظلم  تكوين  تم  د282،  ) نوفد ر 

امليؤولية  ذات  لشركة  أسل�ضي 

وحيد   شريك  ذات  املحدومة 

خصلئصهل كللتلجي :

.AUTOMOBILE TOP : التيدية

الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 

التللية : 

الجديدة  الييلرات  استيرام 

وامليتعدلة.

 االستيرام والتصدير.

استيرام معدات اإلسعلف والعتلم.

   املقر االوتدلعي : زنقة البندقية، 
عدلرة رقم 8د شقة رقم )2، املكتب 
االول عل  الييلر حي املحيط الربلط.

88.888د    : االوتدلعي  امللل  رأس 
قيدة  حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم.
الييد:  تعيين  تم   : التييير 
لبطلقة  الحلمل   اتقي  الرحيم  عبد 
 KB72424 رقم   الوطنية  التعريف 
غير  وملدة  للشركة  وحيد   كديير 

محدومة.
وضع  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 
بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 56859د. 
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PROBAY
SARL AU

محرر    عرفي  عقد  بدقت�ضى 
نظلم  تكوين  تم  ) نوفد ر د282 
امليؤولية  ذات  لشركة  أسل�ضي 
وحيد   شريك  ذات  املحدومة 

خصلئصهل كللتلجي :
.PROBAY : التيدية

الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 
التللية :

تقديم الخدملت.
خدملت تكنولوويل.

تهيئة.
زنقة  7د  عدلرة   : االوتدلعي  املقر 
 5 الطلبق  4د  محدد ملدور شقة رقم 

املحيط الربلط.
88.888د    : االوتدلعي  امللل  رأس 
888د حصة قيدة  إج   مرهم  مقيم 

كل واحدة 88د مرهم.
التييير : تم تعيين الييد  عبدهللا 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  غندور  
كديير   MC25(43د رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدومة.
امللف  وضع  تم  القلنوني  اإليداع 
القلنوني لد  كتلبة الضبط املحكدة 
السجل  رقم  تحت  بللربلط  التجلرية 

التجلريد)568د.
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LOG  EXPERT
استثنلئي  علم  ودع  بدقت�ضى 
د282،  نوفد ر   22 الربلط  في  حرر 
 LOG  EXPERT   قرر شركلء  الشركة

ش.م.م مل يلي :  
صحيًحل،  التزاًمل  الشركة  تلتزم 
بجديع  بهل،  املتعلقة  ااعدلل  لجديع 
وتبلمل  واملبيعلت  الشراء  عدليلت 
بللتوقيع  وااعدلل  البنلء  أصول 
املشترك للييدة سلره كلمل والييدة 

شيدلء الكنلفدي.
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 
بجديع العدليلت املصرفية من خالل 
كلمل  للييدة سلره  املشترك  التوقيع 

والييدة شيدلء الكنلفدي.
القلنون  من  6د  امللمة  ىتعديل 

ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت رقم 9973دد بتلريخ 23 نوفد ر 

د282.
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JASMIN & VANILLE شركة
شركة ذات امليؤولية املحدومة
شلرع محدد اليلمس إقلمة 

الفرموس فيال 23 تدلرة
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
7 يونيو د282تم تأسيس شركة ذات 
بلملواصفلت  املحدومة  امليؤولية 

التللية :
 JASMIN & شركة   : التيدية 

VANILLE
امليؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

املحدومة.
التجديل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والحالقة.
محدد  شلرع   : االوتدلعي  املقر 
 23 فيال  الفرموس  إقلمة  اليلمس 

تدلرة.
الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99 خالل 

تسجيلعل في السجل التجلري.
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 : الشركة  الرأسدلل  مبلغ 
88.888د مرهم.

الشركلء :
بحصة  بنيس  ايدلن  الييدة 

888/458د.
بحصة  يطيوي  رولء  الييدة 

888/458د.
بحصة  يطيوي  نلمية  الييدة 

88د/888د.
التييير : تييير الشركة من طرف 
الييدة نلمية يطيوي وذلك ملدة غير 

محدومة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
القلنوني للشركة لد  كتلبة الضبط 
السجل  بتدلرة  التجلرية  بلملحكدة 

التجلري رقم )7)6.
34755د  رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 23 نوفد ر د282.
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STE RMF TRANS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  قد  د282  نوفد ر   3 ب  تطوان 
امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
تحدل  والتي  وحيد  بشريك  املحدومة 

الخصلئص التللية :
التيدية : ر.م.ف طرونس.
الصفة القلنونية : ش.م.م.

البضلئع  نقل   : االوتدلعي  الهدف 
لحيلب الغير.

ومختلف أشغلل البنلء.
رأس امللل : 88.888د مرهم مقيم 
إج  88د حصة من فئة 888.د مرهم.

الشركلء :
محدد ابن عبد العلجي 88د حصة.

املدة : 99 سنة.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
مل عدا  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  
تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة 

التسجيل.
املقر االوتدلعي : حي سيدي طلحة 

زنقة البئر رقم 4د تطوان.
العلجي  عبد  ابن  محدد   : التييير 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.L3رقم 6498د

بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
كونطل  شركة  بواسطة  االبتدائية 

املضيق.
 38559 رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 2د نوفد ر د282.
مقتطف للنشر واإلشهلر
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 SAISS EXCELLENCE
SCHOOL

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : قطعة 5 تجزئة 
بلير 2 ملعب الخيل فلس

ICE : 882287227888822
I.F : 33647747

R.C. N°5(د9د/FES
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
قرر   2828 نوفد ر  6د  بتلريخ  فلس 
شركلء الشركة الييد سعيد بومرقة 

والييد حين بومرقة.
والييد  بومرقة  إسدلعيل  الييد 
القرارات  اتخلذ  بومرقة  اإلله  عبد 

التللية :
للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 
من 44 شلرع محدد سالوي، فلس،إج  
2 ملعب الخيل،  5 تجزئة بلير  قطعة 

فلس.
النظلم  من   5 امللمة  تعديل 

ااسل�ضي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس بتلريخ 22 ينلير د282 

تحت رقم د363/82.
للنشر والبيلن

146 P

H.K SIGNATURE
ش.م.م

8د، زنقة الحرية الطلبق الثللث 
مكتب رقم 5 الدار البيضلء

توسيع نشلط الشركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
البيضلء  الدار  في  املؤرخ  االستثنلئي 
 H.K لشركة  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 
SIGNATURE ش.م.م. تقرر مل يلي :

إج   الشركة  موضوع  توسيع 
اانشطة التللية :

صنلعة املالبس واملعدات اإلمارية 
والعيكرية.

صنلعة املالبس الجلهزة.
وتصدير  واستيرام  وبيع  شراء 
أصنلف  وديع  وتيويق  وتوزيع 
ومنتجلت املالبس والجوارب والتطريز 
املنتجلت  ووديع  واملنيوولت 
والنيلء  للرولل  الجلهزة  أو  الجلهزة 

وااطفلل.
وتوزيع  واستيرام  وبيع  شراء 
وتيويق وديع امليتلزملت ومنتجلت 
ومعدات الحدلية واامن عل  اختالف 

أنواعهل.
والتجلرة  والتصدير  االستيرام 

بشكل علم.
أو  العلمة  العقوم  وديع  إرسلء 
اانشطة  بجديع  املتعلقة  الخلصة 

املذكورة أعاله.
القلنون  من  الثللث  البند  تعديل 

ااسل�ضي للشركة.
تغييير القلنون ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
نوفد ر   22 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

د282 تحت رقم 7)889).
بيلن مختصر

147 P

NACHAT IMMOBILIER
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شلرع بوركون زنقة وعفر ابن حبيب 
إقلمة املشرق II الطلبق د رقم 3 

الدار البيضلء
تخفيض رأسدلل الشركة

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
البيضلء  الدار  في  املؤرخ  االستثنلئي 
لشركة  د282  نوفد ر   ( بتلريخ 
ش.م.م.   NACHAT IMMOBILIER

ذات الشريك الوحيد تقرر مل يلي :
ب  الشركة  رأسدلل  تخفيض 
88.888د  ليصبح  مرهم   5.988.888
حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 
88د مرهم للحصة  اوتدلعية بقيدة 

الواحد.

القلنون  من  و7   6 البند  تعديل 
ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط لد  املحكدة التجلرية بللدار 
د282  نوفد ر  6د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88623).
بيلن مختصر

148 P

BZ CARS
شهر ميتخرج من النظلم ااسل�ضي

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس شركة  تم  د282  أكتوبر  )د 
ذات امليؤولية املحدومة ذات شريك 
وحيد BZ CARS عل  الشكل التلجي :

BZ CARS : تيدية الشركة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

وحيد.
غرض الشركة : كراء الييلرات.

املقر االوتدلعي : زنقة فلس الرقم 
8د حي الهنلء سيدي سليدلن بركلن.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  اليلبق  الحل  حلالت  مل عدا 
للقوانين  والكل وفقل  التدديد  حلالت 

اليلرية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسدلل 
مرهم  88.888د  في  الشركة  رأسدلل 

تم تقديدهل نقدا.
88.888د  بوعزاوي  زهير  الييد 

مرهم.
املجدوع : 88.888د مرهم.

الشريك الوحيد : 
مغربي  بوعزاوي،  زهير  الييد 
سبتد ر   22 بتلريخ  مزمام  الجنيية، 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  4)9د، 
القلطن   EV(8844د رقم  الوطنية 

بهولندا شريك وحيد في الشركة.
وتلزم  الشركة  تيير   : التييير 
شلكي،  الحق  عبد  الييد  بإمضلء، 
6د  بتلريخ  مزمام  الجنيية،  مغربي 
لبطلقة  الحلمل  995د،  أكتوبر 
75422د  فل  رقم  الوطنية  التعريف 
القلطن بحي اوالم الحلج س.س بركلن 
يتعلق  مل  كل  في  شريك  غير  ميير 

بلمليلئل القلنونية واالمارية للشركة.
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القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتلبة 
د282 تحت  9 نوفد ر  ب ركلن، بتلريخ 

رقم 647/د282.
149 P

SOCIETE CHARAI OPTIQUE
شهر ميتخرج من النظلم ااسل�ضي

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282  أكتوبر   6
 SOCIETE املحدومة  امليؤولية  ذات 
الشكل  عل    CHARAI OPTIQUE

التلجي :
 SOCIETE  : الشركة  تيدية 

CHARAI OPTIQUE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
وقيلس  : بصريلت  الشركة  غرض 

النظر.
حي  3د  الرقم   : االوتدلعي  املقر 

املنلر زنقة 2 بركلن.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  اليلبق  الحل  حلالت  مل عدا 
للقوانين  والكل وفقل  التدديد  حلالت 

اليلرية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسدلل 
مرهم  88.888د  في  الشركة  رأسدلل 

تم تقديدهل نقدا.
 58.888 الشرعي  رشيد  الييد 

مرهم.
 58.888 الشرعي  فؤام  الييد 

مرهم.
املجدوع : 88.888د مرهم.

الشركلء : 
مغربي  الشرعي،  رشيد  الييد 
ملي  8د  بتلريخ  مزمام  الجنيية، 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  4)9د، 
القلطن  25683د  فل  رقم  الوطنية 
اليعلمة  حي  د2  رقم  بغدام  بزنقة 
ميير   بركلن  شراعة  سليدلن  سيدي 

وشريك في الشركة.
مغربي  الشرعي،  فؤام  الييد 
ينلير  دد  بتلريخ  مزمام  الجنيية، 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  )99د، 
القلطن  7د5))د  فل  رقم  الوطنية 
اليعلمة  حي  د2  رقم  بغدام  بزنقة 
ميير   بركلن  شراعة  سليدلن  سيدي 

وشريك في الشركة.

وتلزم  الشركة  تيير   : التييير 
الشرعي  رشيد  الييد  بإمضلء، 
مل  كل  في  الشرعي،  فؤام  والييد 
واالمارية  القلنونية  بلمليلئل  يتعلق 

واملللية  للشركة.
القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتلبة 
د282 تحت  5 نوفد ر  ب ركلن، بتلريخ 

رقم 648/د282.
150 P

NEVERS IMPORT
شهر ميتخرج من محضر الجدع 

العلم االستثنلئي
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
الجدع  قرر  د282  سبتد ر  فلتح 
 NEVERS IMPORT لشركة  العلم  
مرهم،  8.888د  رأسدللهل  ش.ذ.م.م 

الحل امليبق للشركة.
مصطفى  عزيزي  الييد  ويعت ر 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
رئي�ضي  كدصفي   PX(5682د رقم 
وديع  بتصفية  اهتم  اذ  للشركة 

أصول الشركة.
القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتلبة 
ل ركلن بتلريخ دد نوفد ر د282 تحت 

رقم 652/د282.
151 P

BOUKALLABA CARS
SARL

شهر ميتخرج من محضر الجدع 
العلم االستثنلئي

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
العلم   الجدع  قرر  د282  سبتد ر   23
 BOUKALLABA CARS لشركة 
مرهم،  88.888د  رأسدللهل  ش.ذ.م.م 

عل  اإلقفلل النهلئي للشركة.
الكوار  الحين  الييد  ويعت ر 
اهتم  اذ  للشركة  رئي�ضي  كدصفي 
ومنقوالت  أصول  وديع  بتصفية 

الشركة وإقفللهل نهلئيل.
أقر الشركلء اإلبراء التلم للدصفي 
في عدليلت التصفية واإلقفلل النهلئي 

للشركة.

القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتلبة 

د282  أكتوبر  فلتح  بتلريخ  ل ركلن 

تحت رقم 575/د282.

152 P

DADDA CARS
SARL

شهر ميتخرج من الجدع العلم 
االستثنلئي

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

الشريك  قرر  د282  أغيطس  9د 

 ،DADDA CARS لشركة  الوحيد 

تغيير  عل   مرهم،   98.888 رأسدللهل 

فصول من القلنون ااسل�ضي للشركة 

وذلك عل  الشكل التلجي :

حذف  الوحيد  الشريك  قرر 

مهدة  من  اسبلعي  وومية  الييدة 

الفتلح  عبد  الييد  وإضلفة  التييير 

الحلمل  الجنيية،  مغربي  الفالح، 

رقم الوطنية  التعريف   لبطلقة 

 فل 69874د، القلطن بزنقة الصحراء 

رقم 22 حي ولبر بركلن.

وتلتزم  الشركة  تيير   : التييير 

الييد عيلمي ووام، مغربي  بإمضلء 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الجنيية، 

القلطن   ،73233 فل  رقم  الوطنية 

بلمليلئل  يتعلق  مل  كل  في  بفرنيل، 

في  وحيد  كشريك  للشركة  املللية 

الشركة.

الفالح،  الفتلح  عبد  والييد 

لبطلقة  الحلمل  الجنيية،  مغربي 

69874د،  فل  رقم  الوطنية  التعريف 

حي   22 رقم  الصحراء  بزنقة  القلطن 

ولبر بركلن، في كل مل يتعلق بلمليلئل 

وغير  للشركة  واالمارية  القلنونية 

شريك في الشركة.

القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتلبة 

ب ركلن بتلريخ 5د أكتوبر د282 تحت 

رقم 689/د282.

153 P

 DISTRIBUTEURS

 AUTOMATIQUES DE

 BOISSONS ET D’ALIMENTS

DU MAROC
شركة ميلهدة

رأسدللهل : 388.888.دد مرهم

TAYA املقر االوتدلعي : إقلمة
رقم 23، املجدع اليكني ليزارين، 

شلرع رقم 2، معلريف

الدار البيضلء، الطلبق الثللث

مكتب رقم 5د
رقم السجل التجلري بللدار البيضلء 

48377د

الجدعية  محضر  عل   بنلء 

بتلريخ املنعقدة  االستثنلئية،   العلمة 

5د يوليو د282 تقرر مل يلي :

نقل املقر االوتدلعي للشركة.

تغيير النظلم ااسل�ضي للشركة.

بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  التسجيل 

د282  نوفد ر  9د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88935).
من أول امليتخرج واإلشلرة

الجدعية العلمة االستثنلئية

154 P

DABA IMMO MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة

من شريك وحيد
رأسدللهل : 35.888 مرهم

TAYA املقر االوتدلعي : إقلمة
رقم 23، املجدع اليكني ليزارين

شلرع رقم 2، معلريف

الدار البيضلء، الطلبق الثللث

مكتب رقم 5د
رقم السجل التجلري بللدار البيضلء 

259735

الجدعية  محضر  عل   بنلء 

بتلريخ املنعقدة  االستثنلئية،   العلمة 

5د يوليو د282 تقرر مل يلي :

نقل املقر االوتدلعي للشركة.

ااسل�ضي  للنظلم  الالحق  التعديل 

للشركة.

إقرار استقللة مييري الشركة.
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تعيين ميير الشركة.
بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  التسجيل 
د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88)88).
من أول امليتخرج واإلشلرة
الجدعية العلمة االستثنلئية

155 P

SOCIETE BAF IMMO
SARL AU

RC N° 56393د
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
تم  البيضلء  بللدار  د282  أبريل   29
وضع القلنون ااسل�ضي للشركة ذات 

الخصلئص التللية :
 BAF IMMO SARL  : التيدية 
ذات  امليؤولية  محدومة  شركة   AU

شريك واحد.
د5 تجزئة  املقر االوتدلعي : بقعة 

لينل تيط مليل الدار البيضلء.
اإلنعلش   : االوتدلعي  الهدف 
والتصدير،  االستيرام  العقلري، 
عدليلت  ووديع  التجلرة،  التيويق، 
وتوزيع  وتصنيع  البيع،  أو  الشراء 
الصنع  التلمة  املنتجلت  أنواع  وديع 
واملعدات  املصنعة،  نصف  أو 
واإلمدامات، واإلكييوار، واليلع.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تقييدهل بللسجل التجلري.

حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 
88.888د  مبلغ  في  الشركة  رأسدلل 
حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 
محررة  مرهم  88د  بقيدة  اوتدلعية 
الشريك  بلسم  وديعهل  ومسجلة 

الوحيد :
الييد ايوب اليدلني 888د حصة 

اوتدلعية.
ملدة  الشركة  تيير   : التييير 
أيوب  الييد  طرف  من  محدمة  غير 

اليدلني كديير وحيد للشركة.
عقومهل  وديع  في  الشركة  تلتزم 
أيوب  للييد  الوحيد  بللتوقيع 

اليدلني.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 

رقم  تحت  د282  سبتد ر  د2 

د79323.
للخالصة والبيلن

156 P

IB LAND
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : شلرع موالي مريس 

تجزئة أوالم بن نلصر سكتور د 

عدلرة 4 تدلرة

تأسيس شركة
بتلريخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 

قوانين  تم وضع  د282  فلتح سبتد ر 

الشركة ذات املديزات التللية :

.IB LAND SARL : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الغرض االوتدلعي بإيجلز :

خدملت املعلوملت التجلرية.

تيويق تجهيزات ومعدات املكتب.

كدبيوتر  وأوهزة  مكتبية  أوهزة 

واللوازم املدرسية.

املدة : حدمت في 99 سنة.

موالي  شلرع   : االوتدلعي  املقر 

نلصر سكتور  بن  أوالم  تجزئة  مريس 

د عدلرة 4 تدلرة.

الرأسدلل : حدم في مبلغ 88.888د 

مرهم مقيدة إج  888د حصة قيدة 

كل واحدة 88د مرهم مقيدة إج  :

الييد محدد لويزي 988 حصة.

الييد عثدلن لويزي 88د حصة.

طرف  من  الشركة  تيير   : اإلمارة 

الييد محدد لويزي.

كتلبة  لد   تم  القلنوني  اإليداع 

بتدلرة  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  أكتوبر   2( بتلريخ 

د3454د.

157 P

 TAYSSIN IMPORT EXPORT
MAROC

شركة محدومة امليؤولية
بديلهم وحيد

في العرفي  العقد  تسجيل   تلريخ 
) نوفد ر د282 بللربلط والتي تحدل  

الخصلئص التللية :
استيرام   : االوتدلعي  الهدف 

وتصدير.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

عل  الشكل التلجي :
الييد نبيل الطلهر عبد هللا ارزيم 

888د حصة.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
مل عدا  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  
تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة 

التسجيل.
الطلهر نبيل  الييد   :  التييير 

عبد هللا أرزيم.
د  )4 شقة  : رقم  املقر االوتدلعي 

شلرع فلل ولد عدير أكدال الربلط.
التييير : الييد نبيل الطلهر عبد 

هللا أرزيم.
التجلري  السجل  التقييد  رقم 

د5689د. 
158 P

AMAYNOTECH
SARL

في  االستثنلئي  العلم  للجدع  تبعل 
محدومة  للشركة  االوتدلعي  املقر 

ميؤولية قرر شركلؤهل مل يلي :
قرر الييد لحين الزاهد والييد 
عبد الواحد الزكريتي بيع 88د حصة 
اوتدلعية التي يدلكلنهل للييد محدد 

حديض.
الزاهد  لحين  الييد  استقللة 
من  الزكريتي  الواحد  عبد  والييد 
محدد  الييد  وتعيين  الشركة  إمارة 

حديض مديرا لهل.
من   : القلنوني  الشكل  تغيير 
شركة  إج   امليؤولية  محدومة  شركة 

محدومة امليؤولية لشريك وحيد.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   2 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت الرقم 5)58دد.

159 P

BNJ CONSULTING
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تلريخ 

5 أكتوبر د282 بللربلط.

االستشلرات   : االوتدلعي  الهدف 

اإلمارية - التدقيق.

رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة لشريك وحيد :

اليلهل  ولون  بن  صلبر  الييد 

888د حصة اوتدلعية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

الشقة  اابطلل  شلرع  5د   : املقر 

رقم 4 أكدال الربط.

بن ولون  الييد صلبر   : التييير 

اليلهل

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

55629د.

160 P

KHOUIDER ELECTRONICS
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  وضع  تم  بللقنيطرة، 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

محدومة بللخصلئص التللية :

 KHOUIDER  : التيدية 

ELECTRONICS SARL AU

املقر االوتدلعي : رقم 743، تجزئة 

ااندلس الطلبق ااول القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :

ملحقلت الهلتف.

والهواتف  الكدبيوتر  أوهزة  بيع 

النقللة.
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تجلرة.

88.888د   : الشركة  رأسدلل 

مرهم.

التييير : أسند إج  يلسين خويدر 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G66(839 رقم

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحكدة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

6د نوفد ر د282 تحت رقم د9د63.

161 P

ائتدلنية أسفلر كونيلي

شقة رقم 4 ونلن النهضة د الربلط

الهلتف : 85.37.72.97.68

الهلتف النقلل : 86.62.74.43.37

 BEN MBAREK POUR LA

 REPARATION AUTO -

MOTO
SARL AU

رأسدللهل : 88.888د مرهم

العنوان : عدلرة رقم 6، زنقة 

الكوص، املحيط، الربلط

تغييرات في الشركة
االستثنلئي  العلم  الجدع  إطلر  في 

 BEN MBAREK POUR LA لشركة 

 REPARATION AUTO - MOTO

27 نوفد ر  SARL AU املنعقد بتلريخ 

وبلإلودلع  ااعضلء  قرر  د282. 

التغييرات التللية.

توسيع النشلط :

االستثنلئي  العلم  الجدع  قرر 

وصيلنة  إصالح   : النشلط  إضلفة 

وديع أنواع املعدات.

ااسل�ضي  القلنون  تحديث 

التعديالت  مراعلة  مع  للشركة : 

الجديدة للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوفد ر  7د  يوم  بللربلط  التجلرية 

السجل  5د92دد،  رقم  تحت  د282 

التجلري رقم 53))3د.
للبيلن

162 P

 TOP THE OTHER PATH
PRIVE

SARL AU
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : عدلرة 38 الشقة 
) زنقة موالي احدد الوكيلي حيلن 

الربلط
بللربلط،  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركلء  قرر  د282  أكتوبر  دد  بتلريخ 
بريفي«  بلت  امر  مو  »طوب  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و مل يلي :
تحويل املقر االوتدلعي من عدلرة 
احدد  موالي  زنقة   ( الشقة   38
شلرع   65 إج   الربلط  حيلن  الوكيلي 
بالطو  الثلني  الطلبق  عدير  ولد  فلل 

رقم 2 أكدال الربلط.
الشيحي  مريم  الييدة  استقللة 
في الشركة وتعيين الييد  من مهلمهل 
ملدة  للشركة  كديير  عليو   محدد 

زمنية غير محدومة.
تعديل القلنوني ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط تحت رقم 9258دد 

في 22 نوفد ر د282.
163 P

مكتب امليتشلر

37، زنقة وبل تلزكل، رقم د، أكدال، الربلط

الهلتف : د85.37.77.58.7

.almoustacharد@gmail : ال رم االلكتروني

com

لفبريك أملنتير
LA FABRIQUE ALIMENTAIRE

نقل املقر االوتدلعي
استثنلئي  علم  ودع  بدووب 
للشركة ذات  د282  7 نوفد ر  بتلريخ 
امليؤولية املحدومة امليدلة »لف ريك 
88.888د  قدره  برأسدلل  أملنتير«، 
مرهم، وبدقر اوتدلعي كلئن بللربلط 
الربلط،   ،2 النهضة  حي  8د،  فيال 
شلرع  إج   االوتدلعي  املقر  نقل  تقرر 
والم مراح، قطعة رقم 3د، اليوسفية 

املددمة 8.888د الربلط.
وقد تم اإليداع القلنوني للدحكدة  
نوفد ر   22 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 9238دد.
املييرين

164 P

ABEL DELAVAL
SARL

شركة أبل مالفلل ش.م.م
شركة ذات امليؤولية املحدومة
866د، شلرع الفداء الشفلء 2

الدار البيضلء
السجل التجلري 93د)4د
خفض رأسدلل الشركة

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
البيضلء  الدار  في  املنعقد  االستثنلئي 
لشركة  د282  أكتوبر   26 بتلريخ 
امليؤولية  ذات  شركة  مالفلل«  »أبل 
مرهم   (88.888 رأسدللهل  املحدومة، 

تقرر مل يلي :
بدل  الشركة  رأسدلل  خفض 
من  ليخفض  مرهم   798.888 قدره 

88.888) مرهم إج  8.888د مرهم.
القلنون  6 و7 من  تغيير الفصول 

ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  نوفد ر  5د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88235).
بيلن مختصر

165 P

STE LOCATION DERDER
SARL AU

االستثنلئي  العلم  الجدع  أخذ 
د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  املنعقد 

علدل :
اوتدلعية  حصة  888د  بتفويت 
من الييد مرمر محدد لفلئدة الييد 

بوعالم سعيد.
محدد  مرمر  الييد  استقللة 
ميير  سعيد  بوعالم  الييد  وتعيين 
وديد للشركة مع وديع الصالحيلت.

تغيير النشلط التجلري :
من : تأوير الييلرات بدون سلئق 

حصريل.
إج  : ااشغلل املختلفة أو البنلء.

تعديل النظلم ااسل�ضي ومالءمته.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم 457 في 9د نوفد ر د282.
للنسخ والبيلن

الوكيل

166 P

 STE IMPRIMERIE DU

PALAIS MUNICIPALITE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدووب 

تأسيس شركة  تم  د282  أكتوبر   22

بشريك  محدومة  ميؤولية  ذات 

وحيد في املواصفلت التللية :

 STE IMPRIMERIE  : التيدية 

DU PALAIS MUNICIPALITE

أعدلل   : االوتدلعي  الهدف 

الطبلعة / أعدلل الحلسوب.

زنقة  الفرح  حي   : االوتدلعي  املقر 

مراكش رقم 3)د تيفلت.

املدة : 99 سنة من تلريخ التأسيس.

الرأسدلل : حدم رأسدلل الشركة 

إج   مقيدة  مرهم  8.888د  مبلغ  في 

88د حصة اوتدلعية من 88د مرهم 

للحصة اوتدلعية.

88د  يلسين  الحجلوي  الييد 

حصة اوتدلعية.

الييد  عين   : الشركة  تييير 

مع  للشركة  مييرا  يلسين  الحجلوي 

وديع الصالحيلت.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

تحت رقم 877د في 9 نوفد ر د282.
للنسخ والبيلن

الوكيل

167 P

 STE M.G.R TRAVAUX

PUBLICS
SARL AU

االستثنلئي  العلم  الجدع  أخذ 

د282  أكتوبر   24 بتلريخ  املنعقد 

علدل :

اوتدلعية  حصة   5888 بتفويت 

الحكيم  عبد  اليهالوي  الييد  من 

لفلئدة الييدة امليلوي سكينة.

عبد  اليهالوي  الييد  استقللة 
امليلوي  الييدة  وتعيين  الحكيم 

مع  للشركة  وديدة  مييرة  سكينة 

وديع الصالحيلت.
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تغيير الشكل القلنوني للشركة :

ميؤولية  ذات  شركة   : من 

محدومة.

إج  : شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك وحيد.

تعديل النظلم ااسل�ضي ومالءمته.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم د)5 في 9 نوفد ر د282.
للنسخ والبيلن

الوكيل

168 P

STE LAMLI NETTOYAGE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدووب 

تأسيس شركة  تم  د282  أكتوبر  4د 

بشريك  محدومة  ميؤولية  ذات 

وحيد في املواصفلت التللية :

 STE LAMLI  : التيدية 

.NETTOYAGE
مقلول   : االوتدلعي  الهدف 

ااعدلل املتنوعة أو البنلء / التنظيف 

/ التجلرة.

موار  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 

العيل�ضي رقم 275د تيفلت.

املدة : 99 سنة من تلريخ التأسيس.

الرأسدلل : حدم رأسدلل الشركة 

إج   مقيدة  مرهم  88.888د  مبلغ  في 

88د  من  اوتدلعية  حصة  888د 

مرهم للحصة اوتدلعية.

حصة  888د  بدر  العلملي  الييد 

اوتدلعية.

الييد  عين   : الشركة  تييير 

العلملي بدر مييرا للشركة مع وديع 

الصالحيلت.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

نوفد ر   9 بتلريخ  875د  رقم  تحت 

د282.
للنسخ والبيلن

الوكيل

169 P

ااستلذة محلسن العلقل

موثقة بللربلط

26 زنقة موالي رشيد، شقة رقم 9

الهلتف : دد.)88/85.37.78.7.)85.37.78.7

 CLINIQUE DE MEDECINE

 ET DE CHIRURGIE

 ESTHETIQUES LA

SILHOUETTA
SARL AU

رأسدللهل : 8.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : الربلط، اليوي�ضي

دد زنقة بني أنزار

تلقله  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

العلقل،  محلسن  ااستلذة  مكتب 

سبتد ر  5د  بتلريخ  بللربلط،  موثقة 

د282، تقرر مل يلي :

اوتدلعية  حصة  88د  تفويت 

املجيد  عبد  طلرق  الييد  طرف  من 

الشركة  في  يدتلكهل  التي  فهمي  حين 

 CLINIQUE DE MEDECINE ET DE

 CHIRURGIE ESTHETIQUES LA

SILHOUETTA SARL AU لفلئدة :

حصة   48 لشقلر  عزوز  الييد 

اوتدلعية.

حصة   48 الريمي  نعيدة  الييدة 

اوتدلعية.

8د حصص  لشقلر  سليم  الييد 

اوتدلعية.

8د  لشقلر  يلسدين  اآلنية 

حصص اوتدلعية.

استقللة الييد طلرق عبد املجيد 

كديير  مهلمه  من  فهمي  حين 

للشركة.

الريمي  نعيدة  الييدة  تعيين 

كدييرة للشركة ملدة غير محدومة.

تعديل الفصول د و2 و6 و7 و2د 

من القلنون ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوفد ر  7د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 63د9دد.
نسخة قصد البيلن والنشر

ااستلذة محلسن العلقل

موثقة بللربلط

170 P

ZARRAH BUILDING
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات امليؤولية املحدومة

ذات الشريك الوحيد

بديوان  موثق  عقد  بدقت�ضى 

الطلسع  بندليح  مونية  ااستلذة 

بتلريخ البيضلء  بللدار   مؤرخ 

بتلريخ مسجل  د282  أكتوبر   25   

 RE : 65749/2822 أكتوبر د282،د(

ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد،  ميلهم  من  محدومة 

خصلئصهل كدل يلي :

 ZARRAH BUILDING  : االسم 

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

الغرض : تهدف الشركة إج  :

وديع  في  العقلرية  التندية 

أشكللهل، وعل  ااخص :

وديع  ايجلر،  بيع،  شراء، 

املدتلكلت املنقولة وغير املنقولة.

شراء اارا�ضي العلرية أو املبنية.

إنجلز ااعدلل املتعلقة بللتجزئلت 

املبلني،  تشييد  الخدملت،  وتقديم 

بيع اارا�ضي إيقلف أو عدم إيقلف.

العقلرية  املعلمالت  وديع  إنجلز 

والغير العقلرية.

موام  وبيع  والشراء  االستغالل، 

البنلء، وااوهزة املتعلقة بللبنلء.

االستيرام والتصدير.

العدليلت  وديع  أعم  وبشكل 

العقلرية والغير عقلرية التي قد تتصل 

بلملوضوع  مبلشرة  غير  أو  مبلشرة 

املشلر إليه أعاله.

شلرع   75 البيضلء،  الدار   : املقر 

بروفونس  مو  كلو  زنقة  زاوية  أنفل 

الطلبق 9 الشقة رقم ب )8د.

املدة : 99 علمل.

رأسدللهل : حدم في مبلغ 88.888د 

حصة  888د  إج   مقيدة  وهي  مرهم 

لكل  مرهم  88د  قيدة  اوتدلعية 

اكتتبت  وديع  اوتدلعية،  حصة 

امللل  رأس  وينقيم  ومحررة،  نقدا 

املدفوع بللطريقة التللية :

حصة  888د  زاهر  كريم  الييد 
اوتدلعية.

مجدوعه  888د حصة اوتدلعية.
اول  مييرة  الشركة   : اإلشراف 
كريم  الييد  طرف  من  محدوم  غير 

زاهر بصفته ميير وحيد.
ينلير  فلتح   : االوتدلعية  املدلرسة 

إج  د3 مسيد ر.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم  قد 
بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 
24 نوفد ر د282 تحت رقم 582د8).
171 P

MASTRADIV
SARL AU

استثنلئي  علم  ودع  بدقت�ضى 
أكتوبر  د2  يوم  الربلط  في  حرر 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر  د282 

MASTRADIV SARL AU مل يلي :
رقم   : االوتدلعي  املقر  تحويل 
 ،7 قطلع  الحوزية،  زرمال،  موار   ،7
الكعيدة،  زنقة   : إج   سال  بوقنلمل، 

رقم 6، حي الوالء، القرية، سال.
القلنون  من   4 امللمة  تعديل 

ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بيال  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
نوفد ر   23 بتلريخ   37(78 رقم  تحت 

د282.
172 P

 SOCIETE DE GESTION ET
TRAVAUX DIVERS

SARL
استثنلئي  علم  ودع  بدقت�ضى 
د282  نوفد ر   9 يوم  الربلط  في  حرر 
 SOCIETE DE شركة  شركلء  قرر 
 GESTION ET TRAVAUX DIVERS

SARL مل يلي :
 ،548  : االوتدلعي  املقر  تحويل 
مطلع،  اوالم  د،  محل  د،  سكتور 
تدلرة، إج  : املحل التجلري في الطلبق 
اار�ضي، عدلرة 79 مكرر، حي النهضة 

3، زنقة بني شيد، الربلط.
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القلنون  من   4 امللمة  تعديل 
ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتدلرة  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
نوفد ر  6د  بتلريخ   6(52 رقم  تحت 

د282.
173 P

مؤسسة السقاط
املقر االوتدلعي : عند شركة 

IMACAB SARL، شلرع أهل الغالم، 
املنطقة الصنلعية سيدي مومن 

28638، الدار البيضلء
 بدقت�ضى محضر )د أكتوبر د282، 
قررت الجدعية العلمة تحيين النظلم 

ااسل�ضي للدؤسية.
174 P

BUREAU VIRITAS
7، زنقة أصيلة، إقلمة مالل، 

بوركون، الدار البيضلء
 السجل التجلري رقم 5))، 

الدار البيضلء 
فلتح  بتلريخ  محضر  بدقت�ضى 
ف راير 2828، قرر املدير العلم لشركة 
BUREAU VIRITAS SA تعيين الييد 
مدير  منصب  في   BRUNO PITOU
 JEAN-MICHEL فرع، بدال من الييد

.GARNIER
تـم اإليداع القـلنونـي لد  املحكدـة 
بتـلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 
22 نوفد ر د282 تحت رقم 38دد8).
175 P

RAMINOV
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل االوتدلعي : 8.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : موطن بللقنيطرة 
د8د، شلرع موالي عبد العزيز، 

إقلمة الصنوبر، مكتب رقم 4
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة بشريك واحد 
املؤرخ  العرفي  العقد  بدووب 
تأسيت  د282،  أكتوبر   22 بتلريخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد في الخصلئص التللية :

اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 

RAMINOV ش.ذ.م.م بشريك واحد.

كدوضوع  لهل  الشركة   : املوضوع 

العدليلت  الخلرج  في  كدل  املغرب  في 

التللية :

بنصف  البنلء  موام  في  التجلرة 

الجدلة.

الرأسدلل   : االوتدلعي  الرأسدلل 

مرهم  8.888د  في  محدم  االوتدلعي 

فئة  من  حصة  88د  عل   مقيدة 

مكتتبة  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

بللكلمل بلسم الشريك الواحد الييد 

الحري�ضي الرامي.

املقر االوتدلعي : موطن بللقنيطرة 

د8د، شلرع موالي عبد العزيز، إقلمة 

الصنوبر، مكتب رقم 4.

املدة : مدة الشركة محدمة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

ويييرهل  الشركة  يدير   : اإلمارة 

غير  ملدة  الرامي  الحري�ضي  الييد 

محدمة.

القلنوني،  لالحتيلط   %5  : ااربلح 

لقرار  تبعل  يضلف  أو  يوزع  والبلقي 

الشريك الواحد أو الشركلء.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني بلملحكدة االبتدائية بللقنيطرة 

رقم  تحت  التجلري  بللسجل  وقيدت 

63239 بتلريخ 7د نوفد ر د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

امليير الواحد

176 P

KHADAMAT INVEST
شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل االوتدلعي : 788.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : بللقنيطرة، شلرع 

فليطين، رقم 9د28، زنقة د5د 

سلبقل

بتلريخ  املحرر  املحضر  بدقت�ضى 

الشركلء  قرر  د282،  سبتد ر  6د 

املصلمقة عل  مل يلي :

 : التجلرية  العالمة  إضلفة 

.SHORT-TERM RENTALS

بللسجل  القـلنونـي  اإليداع  تـم 
االبتدائية  للدحكدـة  التجلري 
د282  أكتوبر  3د  بتـلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 645)).
بدثلبة مقتطف وبيلن

امليير

177 P

YOUNG SUPERETTE
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : بللقنيطرة، إقلمة 
معدورة، متجر رقم د، زنقة معدورة 

رقم 84د
بتلريخ  املحرر  املحضر  بدقت�ضى 
الشريك  توصل  د282،  سبتد ر  5د 
الحيلن  الييد  بلستقللة  الواحد 
غير  كديير  مهلمه  وديع  من  عدر 
تعيين  قرر  وبللتلجي  للشركة،  شريك 
الييد بولفدام رشيد امليير الوحيد 

للشركة.
بللسجل  القـلنونـي  اإليداع  تـم 
االبتدائية  للدحكدـة  التجلري 
د282  أكتوبر  4د  بتـلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 8)6)).
بدثلبة مقتطف وبيلن

امليير

178 P

GHARB EVERLINE
شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : ) شلرع عبد العزيز 
 ،II بوطللب، شقة رقم 5 إقلمة نور

القنيطرة
بتلريخ  املحرر  املحضر  بدقت�ضى 

2د يوليو د282، قرر الشركلء :
من  الشركة  رأسدلل  رفع 
مرهم   4(8.888 إج   مرهم  88.888د 
لرصيد  وزئي  ممج  طريق  عن  وذلك 

الشركلء الدائنين في الشركة.
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  تخفيض 
التخفيض  طريق  مرهم   3(8.888
الينة  بنهلية  املسجلة  الخيلئر  من 
املللية 2828 ليصبح رأسدلل الشركة 

88.888د مرهم.

بللسجل  القـلنونـي  اإليداع  تـم 

االبتدائية  للدحكدـة  التجلري 

د282  سبتد ر  3د  بتـلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 8)2)).
بدثلبة مقتطف وبيلن

املييرون

179 P

GHARB EVERLINE
شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : ) شلرع عبد العزيز 

 ،II بوطللب، شقة رقم 5 إقلمة نور

القنيطرة

بتلريخ  املحرر  املحضر  بدقت�ضى 

9د سبتد ر د282، قرر الشركلء :

عصلم  الحوزي  الييد  استقللة 

شريك،  غير  كديير  مهلمه  من 

قبل  من  مييرة  الشركة  لتصبح 

والييد  هللا  عبد  شطلطة  الييد 

محدمة،  غير  لفترة  علمل،  الحوزي 

وبتوقيعلتهدل املشتركة.

بللسجل  القـلنونـي  اإليداع  تـم 

االبتدائية  للدحكدـة  التجلري 

د282  أكتوبر   5 بتـلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم د54)).
بدثلبة مقتطف وبيلن

املييرون

180 P

MENIAR-LINE
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : تجزئة 67د ليراك، 

الطلبق اار�ضي، قصبة مهدية، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بللقنيطرة، تم وضع القلنون ااسل�ضي 

لشركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

املواصفلت التللية :

 MENIAR-LINE SARL : التيدية

.AU
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ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة بشريك واحد.

67د  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 

قصبة  اار�ضي،  الطلبق  ليراك، 

مهدية، القنيطرة.

موضوع الشركة :

بيع الييلرات امليتعدلة ؛

ميكلنيكي ؛

بيع قطع وأوزاء الييلرات.
رأسدلل  حدم   : الشركة  رأسدلل 

مرهم  88.888د  مبلغ  في  الشركة 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيم 

بقيدة 88د مرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التييير : أسند إج  الييد محين 

املنيلر.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بللقنيطرة تحت  االبتدائية  بلملحكدة 
رقم 3د628 بتلريخ )د أغيطس د282.

181 P

OMI CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد

املقر االوتدلعي : رقم 2878 تجزئة 

بئر الرامي الجنوبية، القنيطرة

السجل التجلري رقم 499)4 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
الجدع  محضر  بدقت�ضى 

 OMI لشركة  العلمي  الغير  العلم 

 CONSTRUCTION SARL AU

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد تقرر بلإلودلع مل يلي :

املبكر  الحل  عل   املصلمقة 

للشركة ؛

قدور،  بوطربوش  الييد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بعنوان الشركة أعاله.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة تحت رقم 9857) 

بتلريخ 7د نوفد ر د282.

182 P

 MENAGE PRO SERVICES

N.R.J
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بديير واحد

تأسيس شركة
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
القلنون  تم وضع  د282،  أكتوبر   25

 MENAGE PRO لشركة  ااسل�ضي 

ميؤولية  ذات   SERVICES N.R.J

بللخصلئص  واحد  بديير  محدومة 

التللية :

 MENAGE PRO التيدية : شركة

.SERVICES N.R.J

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة بديير واحد.
هلرون  زنقة   : االوتدلعي  املقر 

 ،3 رقم  الفرموس،  إقلمة  الرشيد، 

ميدوزا، القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

العلمة  وااملكن  املحالت  تنظيف 

والخلصة ؛

العدليلت  كل  علمة  وبصفة 

التجلرية، الصنلعية، العقلرية واملللية 

والتي  الشركة  بنشلط  لهل عالقة  التي 

من شأنهل امليلهدة في تندية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسييهل النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

نهلية مسيد ر من كل سنة.

88.888د   : االوتدلعي  الرأسدلل 

مرهم مقيدة إج  888د حصة بقيدة 

88د مرهم للواحدة سدم ثدنهل كلملة 

من طرف :

الزهراء  فلطدة  بللعطلر  الييدة 

888د حصة.

الييدة  الشركة  سيير   : التييير 

العطلر فلطدة الزهراء.
وقيدت الشركة بللسجل التجلري 

بللقنيطرة  االبتدائية  املحكدة  لد  

تحت رقم 63225.
بدثلبة ومقت�ضى املييرة

183 P

 NJIMO CONNECT
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : زاوية مصطفى 
الرفيع وزنقة طنجة، إقلمة 

BELAZUR 4د رقم 7، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بللقنيطرة، تم وضع القلنون ااسل�ضي 
لشركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

املواصفلت التللية :
 NJIMO CONNECT  : التيدية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة بشريك واحد.
مصطفى  زاوية   : االوتدلعي  املقر 
إقلمة  طنجة،  وزنقة  الرفيع 

4د BELAZUR رقم 7، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

بيع  لالستشلرة،  مكتب  سيتغل 
وكراء العقلرات.

رأسدلل  حدم   : الشركة  رأسدلل 
مرهم  88.888د  مبلغ  في  الشركة 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيم 

بقيدة 88د مرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

فؤام  الييد  إج   أسند   : التييير 
محنلش.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بللقنيطرة تحت  االبتدائية  بلملحكدة 

رقم 63873 بتلريخ 3 نوفد ر د282.
184 P

STE KZM TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
املقر االوتدلعي : زنقة 5)د، إقلمة 
فلتن B، شقة د بئر الرامي الشرقية، 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة 

الجدع  محضر  بدقت�ضى 
 KZM لشركة  العلمي  الغير  العلم 
ذات  شركة   TRAVAUX SARL AU
واحد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 

تقرر بلإلودلع مل يلي :

املصلمقة عل  الحل املبكر للشركة.

فلطدة  العتلوي  الييد  تعيين 

الزهراء، بصفتهل مصفية للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بعنوان الشركة أعاله.

بلملحكدـة  القـلنونـي  اإليداع  تـم 

االبتدائية بللقنيطرة تحت رقم 9893) 

بتلريخ 22 نوفد ر د282.

185 P

امريس بلزا

محلسب معتدد من طرف الدولة

54، زنقة معدورة، رقم 3، القنيطرة

 STE BIRRAMI DE VISITE

TECHNIQUE

ش.ذ.م.م

رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : رقم د5 أ املنطقة 

الصنلعية، حي بئر الرامي، القنيطرة

تفويت حصص اوتدلعية 
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 

االستثنلئي املنعقد بتلريخ 6د نوفد ر 

د282 تقرر بلإلودلع مل يلي :

الحصص  مجدوع  تفويت 

االوتدلعية بحوزة الشريكتين اآلنية 

سلمية  وبنيل�ضي  سلمى  بنيل�ضي 

اوتدلعية  حصة  888د  وعدمهل 

منلصفة لفلئدة عدتيهدل :

 588 علئشة  بنيل�ضي  الييدة 

حصة اوتدلعية ؛

 588 نعيدة  بنيل�ضي  الييدة 

حصة اوتدلعية.

القلنون ااسل�ضي  بللتبعية تحيين 

 ،6 د،  املوام  بتعديل فقرات  للشركة 

7 و3د.

االبتدائية  بلملحكدة  اإليداع  تم 

د282  نوفد ر   22 بتلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 5554.
للخالصة والبيلن

186 P
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 EN NESSAH-BOUGARNI

TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

RC : 68285

ملخص محضر الجدع العلم 
االستثنلئي للشركة

العلم  الجدع  إطلر  في   - د 

EN NESSAH- لشركة  االستثنلئي 

ذات  شركة   BOUGARNI TRANS

بتلريخ  املنعقد  محدومة  ميؤولية 

 23 ب  الكلئنة  د282  أكتوبر   3د 
 II الزهور  عدلرة  أنوال،  زنقة   4  رقم 

تداول  القنيطرة  ميدوزة،  مكتب 

ميلهدوا الشركة بلإلودلع عل  مل يلي :

قراءة تقرير التييير الذي قلم به 

امليير ؛

سلبقة  بصفة  الشركة  تصفية 

اوانهل ؛

محدد  بوكرني  الييد  تعيين 

وتحديد  التصفية  عن  امليؤول 
مقرهل في 23 رقم 4 زنقة أنوال، عدلرة 

الزهور II مكتب ميدوزة، القنيطرة.

للشركة  القـلنونـي  اإليداع  تـم   -  2

بلملحكدـة  الضبط  كتلبة  لد  

نوفد ر  6د  في  بللقنيطرة  االبتدائية 

د282 تحت رقم )982).

187 P

RAMOUH TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 8.888د مرهم

ملخص محضر الجدع العلم 
االستثنلئي للشركة

العلم  الجدع  إطلر  في   - د 

 RAMOUH لشركة  االستثنلئي 

ميؤولية  ذات  شركة   TRANS

محدومة بشريك واحد املنعقد بتلريخ 

 )د أكتوبر د282 الكلئنة محل رقم 3 

القنيطرة   ،6( رقم  حرية  تجزئة 

بلإلودلع  الشركة  ميلهدوا  تداول 

عل  مل يلي :

املوافقة عل  بيع ااسهم :

الييد رموح خللد يبيع 58 حصة 

لفلئدة رموح سلرة ؛

الييد  املشترك  املدير  استقللة 
رموح خللد ؛

الييدة  الجديد  املدير  تعيين 
رموح سلرة ؛

تغيير النظلم ااسل�ضي ؛

مواضيع مختلفة.

للشركة  القـلنونـي  اإليداع  تـم   -  2

بلملحكدـة  الضبط  كتلبة  لد  

د282 تحت  8د نوفد ر  االبتدائية في 
رقم )د54.

188 P

TRANS ADAM BENCHEIKH
SARL AU

في  املحرر  العرفي  العقد  بدقت�ضى 

د282،  نوفد ر  7د  بتلريخ  القنيطرة 

ااسل�ضي  القلنون  عل   االتفلق  تم 

لشركة ذات الخصلئص التللية :

 TRANS ADAM  : التيدية 

.BENCHEIKH SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الغرض : النقل الشخ�ضي.

 املركز االوتدلعي : )4 شلرع أبو بكر 

 ،2 مكتب  إيدلن،  إقلمة  الصديق، 

القنيطرة.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 

بقيدة 88د مرهم للحصة الواحدة.

الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 

إج  د3 مسيد ر من كل سنة.

القلنوني  االحتيلطي   %5  : ااربلح 

والبلقي بعد املداولة.

لتييير  قلنونيل  عين   : التييير 

الييد  محدومة  غير  وملدة  الشركة 

.BENCHEIKH FOUAD

املحكدـة  في  الشركة  تسجيل  تـم 

 االبتدائية بللقنيطرة بتـلريخ 7د نوفد ر

 د282 تحت رقم 63235.

189 P

NOKTURN
SARL

في  املحرر  العرفي  العقد  بدقت�ضى 
د282،  نوفد ر   23 بتلريخ  القنيطرة 
ااسل�ضي  القلنون  عل   االتفلق  تم 

لشركة ذات الخصلئص التللية :
.NOKTURN SARL : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
امليؤولية املحدومة.

الغرض : 
م رمج، محلل، مصدم كدبيوتر ؛

االستشلرات اإلمارية.
 املركز االوتدلعي : )4 شلرع أبو بكر 
 ،2 مكتب  إيدلن،  إقلمة  الصديق، 

القنيطرة.
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 

بقيدة 88د مرهم للحصة الواحدة.
الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 

إج  د3 مسيد ر من كل سنة.
القلنوني  االحتيلطي   %5  : ااربلح 

والبلقي بعد املداولة.
لتييير  قلنونيل  عين   : التييير 

الشركة وملدة غير محدومة :
الييد FAHIM ZAKARIA ؛
.CHAJAR RACHID الييد

املحكدـة  في  الشركة  تسجيل  تـم 
 االبتدائية بللقنيطرة بتـلريخ 23 نوفد ر 

د282 تحت رقم د)632.
190 P

AJIAL EL QADA
ش.م.م بشريك واحد

رأسدللهل : 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء، 
 75 شلرع دد ينلير، الطلبق د، 

الرقم 69د
تأسيس شركة

تلقته  توثيقي  عقد  بدقت�ضى   -  I
بللدار  موثقة  يالغي،  ايدلن  ااستلذة 
ااسل�ضي  القلنون  إنشلء  تم  البيضلء 
محدومة  ميؤولية  ذات  لشركة 
بللخصلئص  تتديز  واحد  بشريك 

التللية :

التيدية : AJIAL EL QADA شركة 
ذات ميؤولية محدومة بشريك واحد.
الهدف االوتدلعي : اإلنعلش العقلري.
البيضلء،  الدار   : االوتدلعي  املقر 
د،  الطلبق  ينلير،  دد  شلرع   75 

الرقم 69د.
رأسدلل الشركة : رأسدلل الشركة 
888د  إج   مجزأ  مرهم  88.888د  هو 
حصة بقيدة 88د مرهم تصبح كدل يلي :
الييد خللد القحيز 888د حصة ؛

املجدوع 888د حصة.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
ويدكن  التجلري  بللسجل  تقييدهل 
طبقل  ميبقل  حلهل  أو  تدديدهل 

للدقتضيلت القلنونية.
من  مييرة  الشركة   : التييير 
القحيز وملدة غير  طرف الييد خللد 

محدومة.
توقيع  حق   : االوتدلعي  التوقيع 
عقوم الشركة مخول إج  الييد خللد 

القحيز
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 84)88).
للنسخة والبيلن

ااستلذة إيدلن بالغي

191 P

BARAKAT FOOD
SARL AU

AU CAPITAL DE 8.888د DHS
 Siège social : 68 AVENUE

,PATRICE LUMMUMBA 
N° 28ددد DOAAFA RABAT 

RC N° : 9724د RABAT
عقد تييير حر اصل تجلري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
التييير  عقد  تم  د282  يونيو  7د 
من  املكون  التجلري  اصل  الحر 
بلتريس  شلرع   68 ب  الكلئن  مطعم 
28ددد ضعفلء  رقم  بللربلط  ملومبل، 
التجلري  بللسجل  واملسجل  الربلط 
بللربلط تحت رقم د9724 وذلك بين 
شركة  BARAKAT FOOD الشركة 
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بشريك  محدومة  ميؤولية  ذات   
عبده  محدد  الييد  يدثلهل  واحد 
الوطنية  للبطلقة  الحلملة  إيدلن، 
 HOUDAD 52494 وبين شركة  رقم 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
يدثلهل الييد الحجلجي علمل، الحلمل 
للبطلقة الوطنية رقم A348858 مقلبل 
ملدة  وذلك  مرهم  قدره  شهري  كراء 
ملي  فلتح  تلريخ  من  تبتدئ  5 سنوات 

د282 وتنتهي بتلريخ فلتح ملي 2826.
192 P

IRIS ACADEMIE
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
في  واملسجل  د282  أكتوبر   دد 
تأسيت  بللربلط  د282  أكتوبر  3د 

الشركة ذات الخصلئص التللية :
ميؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدومة بشريك واحد.
الهدف االوتدلعي : مركز التجديل 
منتجلت  تيويق  الشعر،  وتصفيف 

التجديل وتصفيف الشعر.
مرهم   58.888  : الشركة  رأسدلل 
مقيدة إج  588 حصة اوتدلعية بقيدة 

88د مرهم للحصة موزعة كدل يلي :
سوسن حدوش 588 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
املقر االوتدلعي : 49 مكرر، شلرع 
اليفلي،  الطلبق   2 شقة  مدغشقر، 

ميور ولمع، الربلط.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
بلملحكدة التجلرية بللربلط 55773د.
193 P

 RIDETECH
شركة ذات ميؤولية محدومة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
في  واملسجل  د282  أكتوبر   6 
تأسيت  بللربلط  د282  أكتوبر  )د 

الشركة ذات الخصلئص التللية :

ميؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدومة.

الهدف االوتدلعي : وديع الخدملت 
محلل  م رمج،  بلإلعالميلت  املتعلقة 

ومصدم.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 
موزعة  للحصة  مرهم  88د   بقيدة 

كدل يلي :
ميلوي حدزة 38) حصة ؛

املفتلحي محدد أمين 78د حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
38 شقة  إقلمة   : االوتدلعي  املقر 
الوكيلي،  احدد  موالي  زنقة   ،( رقم 

حيلن، الربلط.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
بلملحكدة التجلرية بللربلط 55775د.
194 P

MAMOUNE YACHTING
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بدقت�ضى عقد عرفي، قرر الشركلء 
مل يلي :

الجدع العلم 3د أكتوبر د282 :
من  الشركة  اسم  تغيير 
 LA إج    MAMOUNE YACHTING

FISHERIA ؛
نقل الحصص من بندزوز رانيل إج  

امليلوي أحدد ؛
رانيل  بندزوز  املديرة  استقللة 
مدير  أحدد  امليلوي  الييد  وتعيين 

الشركة ؛
للشركة  التجلري  النشلط  تغيير 

إج  :
مقهى ؛

مطعم الووبلت الجلهزة ؛
مدون.

التجلرية  املحكدة  عن  الصلمر 
بللسجل  التقييد  رقم  تحت  بللربلط 
امللف  وضع  رقم  669د5د  التجلري 

66د9دد.
195 P

STE ZIAD KHYAR IMPORT
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
 ADRESS : DOUAR RYAH

 MOULAY BOUSSELHAM SOUK
EL ARBAA

RC : 27469
بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  نوفد ر   (
وضع  د282  نوفد ر   ( بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
 STE ZIAD محدومة  ميؤولية 
 KHYAR IMPORT حيث تم مل يلي : 
الخصلئص  تحدل  لشركة  تأسيس 

التللية :
 STE ZIAD KHYAR  : التيدية 

.IMPORT
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.
رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 
اوتدلعية  قيدة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم لفلئدة :
الييد سعيد خيلر 588 حصة ؛
الييد محدد خيلر 588 حصة.

بيع  وتصدير،  استيرام   : الهدف 
الفواكه الحدراء.

الريلح  موار   : االوتدلعي  املقر 
موالي بوسلهلم، سوق أربعلء.

املدة : 99 سنة.
التييير : عين الييد محدد خيلر، 
بطلقته 2دGB2795 ميير للشركة.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
أربعلء الغرب بتلريخ 23 نوفد ر د282 
الترتيبي  بللسجل   694 رقم  تحت 

و27469 بللسجل التحليلي.
196 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av,CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 8537 98 29 7(/ GSM : 86646 96 25 د

STE RANIA ZOHOR TRANS
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

 ADRESS : DOUAR MILOUDATE

 SIDI AMEUR AL HADI HAD

KOURT BELKSIRI

RC : 359

حصص  بيع  عقوم  بدقت�ضى 

اوتدلعية ومحضر ودع علم استثنلئي 

د282  يونيو   9 بتلريخ  للشركة 

بتلريخ  قلسم  بييدي   واملسجلة 

4د يونيو د282 قرر مل يلي : 

بيع حصص اوتدلعية.

888د  محدد  حدلمي  الييد  بلع 

 RANIA ZOHOR شركة  في  حصة 

الييد  لفلئدة  ش.ذ.م.م   TRANS

بقيدة  حصة   588 محين  حدلمي 

حصة  و588  للحصة،  مرهم  88د 

لفلئدة  للحصة  مرهم  88د  بقيدة 

الييد حدلمي املصطفى.

التللية  التغييرات  تدت  وعليه 

بللقلنون ااسل�ضي للشركة :

ودول رقم 6 و7 : املوارم ورأسدلل

ورم للشركة مبلغ وقدره 88.888د 

قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

للحصة  مرهم  88د  بقيدة  اوتدلعية 

موزعة كللتلجي :

الييد حدلمي املصطفى 58.888 

مرهم تدثل 588 حصة اوتدلعية ؛

 58.888 محين  حدلمي  الييد 

مرهم تدثل 588 حصة اوتدلعية ؛

تدثل  مرهم  88.888د  مجدوع 

888د حصة اوتدلعية.

تم تغيير الشكل القلنوني للشركة 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إج   واحد  بشريك 

ميؤولية محدومة.

الييد  وتيدية  تعيين  تقرر  كدل 

 GN(6426 حدلمي املصطفى بطلقته

واستقللة  للشركة  الوحيد  ميير 

الييد حدلري محدد.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 

مشرع  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

د282  أكتوبر   25 بتلريخ  بلقصير 

تحت رقم 432/د282.

197 P
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 8537 98 29 7(/ GSM : 86646 96 25 د

STE BENCHRIKAIS TRANS
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد

 ADRESS : DOUAR OULED

 TALHA SIDI MOHAMED

LAHMAR SOUK EL ARBAA

RC : 26433

حصص  بيع  عقد  بدقت�ضى 

اوتدلعية ومحضر ودع علم استثنلئي 

د282  نوفد ر   7 بتلريخ  للشركة 

د282 قرر  نوفد ر   2 بتلريخ  واملسجلة 

مل يلي : 

بيع حصص اوتدلعية

بنشريف  املصطفى  الييد  بلع 

 BENCHRIKAIS 588 حصة في شركة

مرهم  88د  بقيدة  TRANS ش.ذ.م.م 

معتصم  الييد  لفلئدة  للحصة 

القي�ضي.

التللية  التغييرات  تدت  وعليه 

بللقلنون ااسل�ضي للشركة :

ودول رقم 6 و7 : املوارم ورأسدلل

ورم للشركة مبلغ وقدره 88.888د 

قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

88د مرهم للحصة  اوتدلعية بقيدة 

موزعة كللتلجي :

الييد القي�ضي معتصم 88.888د 

مرهم تدثل 888د حصة اوتدلعية ؛

تدثل  مرهم  88.888د  مجدوع 

888د حصة اوتدلعية.

القلنوني  الشكل  تغيير  تم  كدل 

ميؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

ميؤولية  ذات  شركة  إج   محدومة 

محدومة بشريك واحد.

الييد  وتيدية  تعيين  تقرر 

بطلقته  معتصم  القي�ضي 

للشركة  الوحيد  ميير   GN8)24د(

واستقللة الييد بنشريف خلليد.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
ليوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

ااربعلء الغرب بتلريخ 9 نوفد ر د282 

تحت رقم 462/د282.

198 P

STE RHIOUANE TRANS
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

 ADRESS : CITE HIND GROUPE

 BATHAE NR 75د SOUK 

EL ARBAA

RC : 27465

ملرس  8د  بتلريخ  عقد  بدقت�ضى 

بتلريخ  أربعلء  بيوق  واملسجل   د282 
القلنون  وضع  د282  ملرس  دد 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

 RHIOUANE TRANS محدومة 

لشركة  تأسيس   : يلي  مل  تم  حيث 

تحدل الخصلئص التللية :

.RHIOUANE TRANS : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.
رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 

اوتدلعية  قيدة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم لفلئدة :

 588 بونعيم  الغيوان  الييد 

حصة ؛

الييد حريفة زكريلء 588 حصة.

ونقل  امليتخدمين  نقل   : الهدف 

البضلئع.

املقر االوتدلعي : حي هند مجدوعة 
البطحلء، رقم 5د7 سوق أربعلء.

املدة : 99 سنة.

حريفة  الييد  عين   : التييير 

ميير   GB793))د بطلقته  زكريلء، 

الوحيد للشركة.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

أربعلء الغرب بتلريخ 9د نوفد ر د282 

الترتيبي  بللسجل   6(( رقم  تحت 

و27465 بللسجل التحليلي.

199 P

UNIQUE IMMO
الشركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 68.488د.)2 مرهم

الكلئن مقرهل االوتدلعي بللدار 

البيضلء، 282 شلرع عبد املومن، 
رقم 5

تفويت حصص اوتدلعية
بللدار  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

د282،  سبتد ر   24 بتلريخ  البيضلء 

الشركة  في  الواحد  الشريك  قرر 

بيع   UNIQUE IMMO امليدلة 

وديع حصصه االوتدلعية بللشركة 

اوتدلعية  حصة  684د)2  وهي 

بدبلغ  للحصة  مرهم  88د  بقيدة 

68.488د.)2 مرهم من طرف الييد 

سعد فلطمي لفلئدة الييد بدر الدين 
زبرقلن.

سعد  الييد  استقلل  لذلك  تبعل 

للشركة  كديير  مهلمه  من  فلطمي 

وعين الييد بدر الدين زبرقلن كديير 

للشركة ملدة غير محدومة.
القلنون  تعديل  تم  لذلك  تبعل 

ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدـة  القلنوني  اإليداع  تـم 

بتـلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

22 نوفد ر د282 تحت رقم 35د48.
مقتطف وبيلن

200 P

PRESTIGE CHAHRAZAD
AU CAPITAL DE 88.888د DH

 SIEGE SOCIAL : 5د AV AL ABTAL

APPT 4 AGDAL, RABAT

بتدلرة  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 

وضع  تم  د282  أكتوبر   ( بتلريخ 

محدومة  لشركة  ااسلسية  القوانين 

الواحد  الشريك  ذات  امليؤولية 

املديزات التللية :

 PRESTIGE  : التيدية 

CHAHRAZAD ش.م.م ش.و.

الهدف : تنظيم املنلسبلت.

5د شلرع اابطلل   : الرئي�ضي  املقر 

الشقة 4، أكدال، الربلط.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
رأس امللل : حدم رأس امللل بدل قدره 

888د  عل   مقيم  مرهم  88.888د 

للواحدة  مرهم  88د  بنيبة  حصة 

االوتدلعي  الصندوق  في  ومفعت 

للشركة.

ااربلح  من   %5 تؤخذ   : ااربلح 

الصلفية للتأسيس االحتيلطي.

الشركة من طرف  تدار   : التييير 

غير  ملدة  امييلو  حورية  الييدة 

محدومة.

لكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  دد  بتلريخ 

47)55د.
للبيلن والنشر

201 P

AMJAD RIF
SARL

AU CAPITAL DE 88.888د DHS

 SIEGESOCIAL : HAY II BENI

BOUAYACH - AL HOCEIMA
حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

تأسيس  تم  د282  أكتوبر   22 بتلريخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بلملديزات التللية :

.AMJAD RIF SARL : التيدية

املقر االوتدلعي : حي 2 بني بوعيلش، 

الحييدة.

الهدف : 

تجلرة املوام بللتقييط ؛

Négociant ؛

البنلء وااشغلل املختلفة.

املدة : 99 سنة.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

قيدة  من  حصة  888د  إج   مقيم 

88د مرهم.

الشركلء :

 588 زبيدة  العلو�ضي  الييدة 

حصة ؛

 588 فلطدة  العلو�ضي  الييدة 

حصة.
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فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.

زبيدة  العلو�ضي  الييدة   : اإلمارة 

املييرتلن  تعت ران  فلطدة  والعلو�ضي 

غير  ملدة  ااسل�ضي  القلنون  في 

محدومة.

ااربلح : 5% لالحتيلطلت القلنونية 

والبلقي للشركلء.

القلنوني لد   - لقد تم اإليداع   2

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

د282  نوفد ر  5د  يوم  بللحييدة 

تحت رقم 5د8د.
بدثلبة مقتطف وبيلن

202 P

STE FRERES LAABARTA

S.F.L

شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : تجزئة القصبة، 

رقم د4د، شقة رقم 6، تدلرة

فسخ ميبق للشركة
االستثنلئي  العلم  الجدع  بدووب 

للشركة ذات  د282  أكتوبر   6 بتلريخ 

 STE امليدلة  املحدومة  امليؤولية 

FRERES LAABARTA S.F.L رأسدللهل 

بتدلرة،  مقرهل  مرهم،  88.888د 

تجزئة القصبة شقة رقم 6 رقم 4د، 

قرر الشركلء مل يلي  :

د - فسخ ميبق للشركة.

 LAABARTA الييد  تعيين   -  2

Rachid كدصفي للشركة.

 : التلجي  العنوان  تحديد  تم   -  3

 تجزئة القصبة رقم د4د شقة رقم 6، 

تدلرة كدكلن لتصفية الشركة.

وقد تم اإليداع القلنوني بلملحكدة 

نوفد ر  7د  بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 6د92دد.

203 P

 STE EMARAT AHL FES
 DE TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
SARL

االستثنلئي  العلم  للجدع  تبعل   - د 
 STE EMARAT AHL« لشركة 
 FES DE TRAVAUX DIVERS ET
NEGOCE SARL« ش.ذ.م.م في فلس 
أفرز  د282  أغيطس  د3  بتلريخ 

القرارات التللية :
الزبير  الييد  حصص  تفويت 
الجنلتي بنيبة %58 )أي 588 حصة( 

لفلئدة الييد محدد صلهر.
للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  من 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  إج  

بشريك وحيد.
2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 
بفلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
نوفد ر  2د  بتلريخ   5874 رقم  تحت 

د282.
204 P

 STE EMARAT AHL FES
 DE TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
SARL

شقة رقم )، 3 شلرع اللة مريم فلس
االستثنلئي  العلم  للجدع  تبعل   - د 
 STE EMARAT AHL« لشركة 
 FES DE TRAVAUX DIVERS ET
ذات  شركة   »NEGOCE SARL
ميؤولية محدومة في فلس بتلريخ 24 
يونيو د282 أفرز القرارات التللية :

تحويل املقر االوتدلعي من : زنقة 
فيين شلرع اران مدخل 2 رقم 9 زهور 

د فلس.
اللة  شلرع   3  ،( رقم  شقة   : إج  

مريم فلس.
2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 
بفلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
أكتوبر  3د  بتلريخ   4523 رقم  تحت 
د282 السجل التجلري رقم 9)449، 

الضريبة املهنية رقم 667د8د3د.
205 P

L’HARMONICA
SARL

مقرهل االوتدلعي اقلمة الريحلن 
زاوية ابن تلشفين ورومل م.ج. مكنلس

رأسدللهل : 88.888د.د مرهم
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
د282  أكتوبر   4 بتلريخ  العلمي  غير 
 «L’HARMONICA SARL« لشركة 

تم التقرير واملصلمقة عل  مل يلي :
رفع رأسدلل الشركة من 88.888د 

مرهم إج  88.888د.د مرهم.
تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
د6)4  رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ دد نوفد ر د282.
206 P

 COMPLEXE TOURISTIQUE
ANAROUZ

SARL
مقرهل االوتدلعي عين كرمة موار 

شواكر »حدري« مكنلس
رأسدللهل : 88.888د مرهم

بدقت�ضى محضر الجدع العلم غير 
العلمي بتلريخ 4 نوفد ر د282 لشركة 
 COMPLEXE TOURISTIQUE»
التقرير  تم   »ANAROUZ SARL

واملصلمقة عل  مل يلي :
بيع 258 حصة من طرف الييدة 
بوحراز خديجة لفلئدة الييد بوحراز 

حدزة.
تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
 4(62 رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ دد نوفد ر د282.
207 P

 LES 3 DOMAINES AL
YOUMN

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

مقرهل االوتدلعي : موار ايت ميعوم 
راس ويري الحلوب

رأسدللهل : 588.888 مرهم

بدقت�ضى محضر الجدع العلم غير 

العلمي بتلريخ 5 أكتوبر د282 لشركة 

 LES 3 DOMAINES AL YOUMN»

SARL« تم التقرير واملصلمقة عل  مل 

يلي :

طرف  من  حصة   2588 بيع 

لفلئدة  امينة  العبدالوي  الييدة 

 MASSAR HOLDING SA شركة 

 47298(53 رقم  الضريبي  التعريف 

 -  4(8469 رقم  التجلري  السجل   -

الصنلعية  املنطقة  االوتدلعي  مقرهل 

الدار  نواصر   28 رقم  تجزئة  سلبينو 

البيضلء.

بإضلفة  الشركة  نشلط  توسيع 

زيوت  تكييف  و/أو  سحن  نشلط 

النبلتية  املنتجلن  تخزين   - الزيتون 

الطلزوة.

للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إج   واحد  بشريك 

امليؤولية املحدومة.

تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 

 4(64 رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ دد نوفد ر د282.

208 P

 SOCIETE MEKNES

 IMPRESSION ET

 DISTRIBUTION
«IMPRIMEK»

SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
مقرهل االوتدلعي : 27 شلرع لحبول 

الطلبق د املدينة القديدة مكنلس
رأسدللهل : 2.888.888 مرهم

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

غير العلمي بتلريخ 5د سبتد ر د282 

  MEKNES IMPRESSION« لشركة 

 ET DISTRIBUTION  «IMPRIMEK»

SARL AU تم التقرير واملصلمقة عل  

مل يلي :
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طرف  من  حصة   28888 وهب 
الييدة بلروش فلطدة لفلئدة الييد 

سيب املصطفى.
تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
9د43  رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ 29 سبتد ر د282.
209 P

 SOCIETE D’ IMPRESSION
 LA VOIX DE MEKNES

SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
مقرهل االوتدلعي : 27 شلرع لحبول 
الطلبق د املدينة القديدة مكنلس

رأسدللهل : 3.388.888 مرهم
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
غير العلمي بتلريخ 5د سبتد ر د282 
 D’ IMPRESSION LA« لشركة 
VOIX DE MEKNES» SARL AU تم 

التقرير واملصلمقة عل  مل يلي :
طرف  من  حصة   33888 وهب 
الييدة بلروش فلطدة لفلئدة الييد 

سيب سعيد.
استقللة امليير الفيالجي االنصلري 
احدد وتعيين مييرة وديدة الييدة 

امهلوش كريدة.
تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
 4328 رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ 29 سبتد ر د282.
210 P

 SOCIETE SIBACOM
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 
بشريك واحد

مقرهل االوتدلعي : تجزئة رقم 5 حي 
الصنلعي مجلط مكنلس

رأسدللهل : 9.288.888د مرهم
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
غير العلمي بتلريخ 6د سبتد ر د282 
تم   SIBACOM» SARL AU« لشركة 

التقرير واملصلمقة عل  مل يلي :

طرف  من  حصة  88)3د  وهب 
الييدة بلروش فلطدة لفلئدة الييد 

سيب رشيد.
طرف  من  حصة   54488 بيع 
سيب  والييد  سعيد  سيب  الييد 

املصطفى.
رشيد  سيب  امليير  استقللة 
مديني  الييد  وديد  ميير  وتعيين 

سعيد.
للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  من 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  إج  

بشريك واحد.
تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
 4484 رقم  تحت  بدكنلس  التجلرية 

بتلريخ 6 أكتوبر د282.
211 P

 SOCIETE CENTRE MEDICO
EDUCATIF RIYAD

 SARL AU
5د  في  مؤرخ  عقد  ملقررات  تبعل 
القلنون  وضع  تم  د282،  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
بلملديزات  الوحيد  بللشريك  محدومة 

التللية :
 SOCIETE CENTRE  : التيدية 
 MEDICO EDUCATIF RIYAD

.SARL AU
 ( شقة  د  عدلرة   : التجلري  املقر 
الصغير  الفروكي  تجزئة   3 الطلبق 

سال.
املوضوع : االستشلرة االوتدلعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التييير : تييير الشركة من طرف 
غير  ملدة  الجبوري  نوفيية  الييدة 

محدمة.
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
88د مرهم للحصة مقيدة كدل يلي :

888د   : الجبوري  الزهراء  فلطدة 
حصة.

املجدوع : 888د حصة.

الينة االوتدلعية : تبتدئ في فلتح 

ينلير وتنتهي في  د3 مسيد ر.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بيال  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   22 بتلريخ 

.34935

212 P

 STE PRO CONSTRCTION &

TRAVAUX DIVERS ECO
 SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد

الرأسدلل االوتدلعي للشركة : 

88.888د مرهم

د2  بتلريخ  عرفي  عقد  بدووب 

القلنون  وضع  تم  د282  أكتوبر 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

محدومة بشريك واحد مل يلي :

 STE PRO«  : التيدية 

 CONSTRCTION & TRAVAUX

.«DIVERS ECO SARL AU

مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من  تلريخ تأسييهل النهلئي.

ونلن   : للشركة  االوتدلعي  املقر 

 ،7 عدلرة   ،A املنطقة  املنصور، 

الشقة رقم )د، تلمينل.

 : للشركة  االوتدلعي  الرأسدلل 

888د  إج   مقيم  مرهدل  88.888د 

حصة  كل  مقدار  اوتدلعية  حصة 

88د مرهم.

التييير : تيير الشركة من طرف 

الييد الزاهي صالح الدين.

الشركة  غرض  يكدن   : الغرض 

فيدل يلي :

ااشغلل املختلفة في البنلء.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلري(  السجل  )مكتب  االبتدائية 

بتدلرة بتلريخ 22 نوفد ر د282 تحت 
رقم  34749د  التجلري  السجل  رقم 

اإليداع القلنوني 73)6.

213 P

الييد ووزيف علون

فيدوسيير الحق

47 شلرع رحلل امليكيني الدار البيضلء

الهلتف 2546د85223

IMPERIAL VALLEY
شركة محدومة امليؤولية

السجل التجلري 9)222د الدار 

البيضلء

التصفية امليبقة للشركة
االستثنلئي  العلم  الجدع  صلمق 

 2828 أكتوبر   22 بتلريخ  املنعقد 

امليؤولية  املحدومة  للشركة 

ذات   »IMPERIAL VALLEY»

عل   مرهم  588.888.د  الرأسدلل 

ميبقة  تصفية  الشركة  تصفية 

انطالقل من تلريخه .

امللمة  تعديل  تم  لذلك  وكنتيجة 

واملتعلق  ااسل�ضي  القلنون  من   5

التصفية  الشركة. تحديد مقر  بددة 

بللدار البيضلء، 3د شلرع بيير بلرنت. 

بوطللب  أمين  محدد  الييد  وتعيين 

كدصفي للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التجلرية   بلملحكدة  الضبط 

أكتوبر   26 بتلريخ  البيضلء  الدار 

د282 تحت الرقم 797624.
بدثلبة نسخة وبيلن

فيدوسيير الحق

214 P

ااملنة امللكية للدغرب

29 شلرع العلويين رقم د الربلط

شركة إسوان
ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بللخدييلت بتلريخ د2 سبتد ر د282 

تم تحديد نظلم شركة ذات ميؤولية 

تتديز  وحيد،  شريك  وذات  محدومة 

بللخصلئص التللية :

التيدية : »إسوان«.

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

شريك  وذات  محدومة  ميؤولية 

وحيد.
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الهدف االوتدلعي : اقتنلء وتقييم 
وديع  وتنفيذ  للبيع  العلرية  اارا�ضي 
تقييم  بنشلط  املتعلقة  العدليلت 

اارا�ضي.
البنلء،  العقلري،  التطوير 
التجديد، الشراء، التأوير، بيع وديع 
غير  أو  املبلشرة  املشلركة  العقلرات، 
قد  التي  اانشطة  لجديع  املبلشرة، 
غير  أو  مبلشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مبلشر، بللهدف االوتدلعي للشركة.

العدليلت  وديع  علم،  وبشكل 
واملللية  والصنلعية  التجلرية 
واملتصلة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
وديع  أو  أعاله  املذكورة  بلاشيلء 
أن  املحتدل  من  أو  املدلثلة  ااشيلء 

تعزز تحقيقهل.
املدة : 99 سنة.

مرهدل  8.888د   : الرأسدلل 
اوتدلعية  حصة  88د  إج   مقيدة 
نيبت  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 
إكن  حين  الييد  الوحيد  للشريك 

588 حصة اوتدلعية.
الخدييلت،   : االوتدلعي  املقر 
القطبيين  زنقة   458 رقم  تجزئة 

زمرملن.
نزهة  الييدة  تعيي  تم   : التييير 
ملدة  وذلك  بللشركة  كدييرة  بنشيخ 

غير محدومة.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.29483
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
بتلريخ بللخدييلت   االبتدائية 

 4 نوفد ر د282 تحت رقم 29783.
بدثلبة مقتطف وبيلن

فيرملك ش.ذ.م.م

215 P

ااملنة امللكية للدغرب

29 شلرع العلويين رقم د الربلط

شركة أمرار أنفييت
ش.ذ.م.م

 ذات شريك وحيد

SOCIETE ADRAR INVEST
SARL AU
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  د282  يوليو   27 بتلريخ  بللربلط 
ميؤولية  ذات  شركة  نظلم  تحديد 
تتديز  وحيد،  شريك  وذات  محدومة 

بللخصلئص التللية :
التيدية : »أمرار أنفييت«.

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
شريك  وذات  محدومة  ميؤولية 

وحيد.
الهدف االوتدلعي : بيع اإلطلرات، 
تشغيل الورشلت امليكلنيكية وتقديم 

عدة خدملت أخر .
املعلمالت  وديع  علم،  وبشكل 
والصنلعية  والتجلرية  املللية 
من  غيرهل  واملنقولة  والعقلرية 
غير  أو  مبلشرة  املرتبطة  املعلمالت 

مبلشرة بلاهداف املذكورة أعاله.
املدة : 99 سنة.

مرهدل  88.888د   : الرأسدلل 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 
نيبت  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 
أنضلم  الييد  الوحيد  للشريك 

عبد هللا.
5 زنقة  الربلط،   : املقر االوتدلعي 

معلم حي التقدم الحي الصنلعي.
التييير : تم تعيين الييد أنضلم 
بللشركة وذلك ملدة  عبد هللا كديير 

غير محدومة.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

55397د.
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
أكتوبر   25 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم )44)دد.
بدثلبة مقتطف وبيلن

فيرملك ش.ذ.م.م
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ااملنة امللكية للدغرب

29 شلرع العلويين رقم د الربلط

شركة الرباط كبيطال أنفيست
ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد

 SOCIETE «ALRRIBAT CAPITAL
INVEST» SARL AU

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  د282  يوليو   27 بتلريخ  بللربلط 
ميؤولية  ذات  شركة  نظلم  تحديد 
تتديز  وحيد،  شريك  وذات  محدومة 

بللخصلئص التللية :

كبيطلل  »الربلط   : التيدية 
أنفييت«.

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
شريك  وذات  محدومة  ميؤولية 

وحيد.
الهدف االوتدلعي : بيع اإلطلرات، 
تشغيل الورشلت امليكلنيكية وتقديم 

عدة خدملت أخر .
املعلمالت  وديع  علم،  وبشكل 
والصنلعية  والتجلرية  املللية 
من  غيرهل  واملنقولة  والعقلرية 
غير  أو  مبلشرة  املرتبطة  املعلمالت 

مبلشرة بلاهداف املذكورة أعاله.
املدة : 99 سنة.

مرهدل  88.888د   : الرأسدلل 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 
نيبت  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

للشريكة الوحيدة كدل يلي :
888د   : لشكر  حبيبة  الييدة 

حصة.
5 زنقة  الربلط،   : املقر االوتدلعي 

معلم حي التقدم الحي الصنلعي.
التييير : تم تعيين الييدة حبيبة 
ملدة  وذلك  بللشركة  كدييرة  لشكر 

غير محدومة.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

55399د.
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
أكتوبر   25 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم د45)دد.
بدثلبة مقتطف وبيلن

فيرملك ش.ذ.م.م
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AZOU SPORTS
SARL AU

شركة أزو سبور ش.م.م
 ذات شريك واحد

رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د 
مرهم

املقر االوتدلعي : زنقة موسلم، 
تجزئة بوكلر، الطلبق 3، الشقة رقم 

4د - بلب مكللة - مراكش
تأسيس

بدقت�ضى عقد مؤرخ بدراكش يوم 
القلنون  وضع  تم  د282  نوفد ر  8د 
امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 
اليدلت  وذات  واحد  شريك  ذات 

التللية :

سبور   أزو  شركة   : التيدية 
ش.م.م ذات شريك واحد.

االستيرام   : فعليل  املزاول  النشلط 
والتصدير.

صنلعة النييج.
املتعلقة  املنتجلت  وديع  بيع 

بللنييج.
موسلم،  زنقة   : االوتدلعي  املقر 
الشقة رقم   ،3 الطلبق  بوكلر،  تجزئة 

4د - بلب مكللة - مراكش.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
88.888د   : االوتدلعي  الرأسدلل 
حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 
لكل  مرهم  88د  فئة  من  اوتدلعية 

واحدة.
رشيد  الييد  تعيين  تم   : التييير 
ملدة  للشركة  وحيد  كديير  البويري 

ثالث )3( سنوات.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية  املحكدة  لد   القلنوني 
د282  نوفد ر   22 بتلريخ  بدراكش 

تحت رقم د2973د.
ملخص قصد النشر
COMPTAGESTEX

مراكش

218 P

RABAT EVENT PRO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بتلريخ دد نوفد ر د282 بللربلط، تم 
وضع القلنون ااسل�ضي لشركة تحدل 

الخصلئص التللية :
.RABAT EVENT PRO : التيدية
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة بشريك واحد.
تنظيم   : االوتدلعي  الهدف 

التظلهرات.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888.د  إج   مقيدة 
في  محررة  كلهل  للحصة  مرهم  88د 

اسم الييد يوسف العدلري.



23771 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

املقر االوتدلعي : العدلرة 45 شلرع 

فرنيل الشقة ) أكدال الربلط.

الشركة  تييير  عهد   : التييير 

غير  ملدة  العدلري  يوسف  الييد  إج  

محدومة.

إج    ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

55995د.

219 P

WONDERFUL GARDEN
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 

لشريك وحيد

رأسدللهل 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : محل رقم 2، 

عدلرة SCE، 6 زنقة ودة، الربلط

فسخ ميبق
دد  بتلريخ  ودلعي  قرار  بدووب 

منه  نسخة  وضعت  د282،  نوفد ر 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بكتلبة 

تحت  د282  نوفد ر   22 يوم  بللربلط 

الوحيد  الشريك  9242دد، فإن  رقم 

 WONDERFUL GARDEN« لشركة

SARL AU« ش.ذ.م.م ش.و رأسدللهل 

االوتدلعي   مقرهل  مرهم،  88.888د 

زنقة   SCE، 6 عدلرة   ،2 رقم  محل 

ودة، الربلط.

املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 

دد  من  ابتداء  وذلك  ميبقل،  أعاله 

نوفد ر د282.

كرمون،  اليعدية  الييدة  أ( 

مجدوع   5 شقة  ب  بعدلرة  اليلكنة 

االفلق إقلمة الصبلح ح ي م الربلط. 

كدصفي للشركة.

بلملقر  الشركة  تصفية  مكلن  ب( 

 SCE، االوتدلعي : محل رقم 2، عدلرة

6 زنقة ودة، الربلط.
بدثلبة مقتطف وبيلن

220 P

DGHOGHI TRANS
SARL

التعديل في القلنون ااسل�ضي
تفويت الحصص وتعيين ميير 

وديد للشركة
العلمي  غير  العلم  الجدع  قرر 
 «DGHOGHI TRANS« لشركة 
د282  سبتد ر   22 بتلريخ  املنعقد 

مل يلي :
88د  بقيدة  حصة   3888 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد  لفلئدة  بلب  هللا  عبد  الييد 

مروان بلب.
88د  بقيدة  حصة   988 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد  لفلئدة  بلب  حدزة  الييد 

مروان بلب.
88د  بقيدة  حصة   688 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد  لفلئدة  بلب  نجالء  الييدة 

مروان بلب.
88د  بقيدة  حصة   688 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد  لفلئدة  بلب  رحلب  الييدة 

مروان بلب.
 DGHOGHI شركة  رأسدلل  في 
TRANS ابتداء من تلريخ 22 سبتد ر 
مروان  الييد  يصبح  وهكذا  د282 
بلب شريكل وحيدا يدلك كل حصص 
6888 حصة  ب  تقدر  والتي  الشركة 

اوتدلعية.
هللا  عبد  الييد  استقللة  قبول 

بلب من منصبه كديير للشركة.
مغربي  بلب،  مروان  الييد  تعيين 
مسيد ر  8د  بتلريخ  مزمام  الجنيية، 
والحلمل  أصيلة  بطنجة  996د 
 K57677د رقم  الوطنية  للبطلقة 
فلطدة  شلرع  بوحوت  بحي  واليلكن 
96 مكرر طنجة كديير  الزهراء رقم 
ابتداء   DGHOGHI TRANS لشركة 

من تلريخ 22 سبتد ر د282.
تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   ( بتلريخ  بطنجة  التجلرية 

د282 تحت رقم 3)2476.
بدثلبة مقتطف وبيلن

221 P

SEGA BRAND
ش.ذ.م.م

ذات رأسدلل : 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي : طنجة، مجدع 

قواسيم بلوك 66 محل 63
تكوين شركة ذات ميؤولية محدومة
بدقت�ضى سند عرفي مؤرخ بطنجة 
ومسجل  د282  أكتوبر  4د  بتلريخ 
وتحت  د282،  أكتوبر   28 بتلريخ 
87849د88984د282  اإليداع  رقم 
ذات  شركة  وإقلمة  إنشلء  تم  فقد 
الوحيد،  لشريك  محدومة  ميؤولية 

والتي تتضدن املديزات التللية :
.SEGA BRAND : التيدية

الهدف : إن الشركة تهدف إج  :
أسلسل : البنلء وااعدلل املتنوعة.
االستيرام والتصدير بشكل علم.

مهلن،  )سبلكة،  متنوعة  أعدلل 
نجلرة، وص ...(

شركة الشراء أو البيع أو العدولة 
والتجلرة  والتصدير  واالستيرام 
واإلرسللية  واليديرة  الدولية 
والتدثيل والتجلرة بشكل علم لجديع 
املصنعة  سبه  واملنتجلت  املوام 

واليلع واملوام املختلفة.
سوق  أي  في  واملشلركة  التقديم 
ااشيلء  إج   تشير  عطلءات  طلب  أو 

املذكورة أعاله.
املغرب  في  حصة  عل   االستحواذ 
أو في بلد آخر وبأي شكل من ااشكلل 
مع  أنشطتهل  تتشلبه  شركة  أي  في 
أن  يحتدل  أو  الشركة  هذه  أنشطة 

تعزز تطوير الشركة.
أي سوق  في  املشلركة  أو  التقديم 
أو طلب عطلءات بلإلشلرة إج  ااشيلء 

املذكورة أعاله.
العدليلت  كل  عدومل،  وأكثر 
املللية  الصنلعية،  التجلرية، 
والعقلرية أو غير العقلرية وخصوصل 
أو  مبلشرة  عالقة  لهل  التي  اليديرة 
اليللفة  بأحد ااهداف  غير مبلشرة 
الذكر أو كل هدف مدلثل أو مشلبه.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

في  حدم   : االوتدلعي  امللل  رأس 
888د  إج   مجزأ  مرهم  88.888د 
88د  قيدة  ذات  اوتدلعية  حصة 

مرهم للواحد، خصصت لفلئدة :
الييد القرهبي خللد : 588 حصة 

اوتدلعية ؛
 588  : يوسف  القرهبي  الييد 

حصة اوتدلعية ؛
القيدة نقدا ملل  أماء  والكل مقلبل 

مجدوعه : 88.888د مرهم.
من  أكثر  أو  واحد   : التييير 
عينل  واسعة،  بصالحية  املييرين 
الييد القرهبي خللد والييد القرهبي 
غير  ملدة  للشركة  مييران  يوسف 

محدومة.
من  تنطلق   : االوتدلعية  الينة 

فلتح ينلير  إج   د3 مسيد ر.
الصلفية  النتلئج  إن   : النتلئج 
القلنونية  االقتطلعلت  بعد  للشركة 
والتنظيدية، تقيم بين الشركلء عل  
لكل  املدلوكة  الحصص  عدم  حيب 

واحد منهم.
إنجلزه لد   تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
تحت  د282  نوفد ر   3 يوم  بطنجة 
423د2د وتحت  رقم  التجلري  سجل 

رقم اإليداع )24752.
ميتخلص مطلبق لألصل

التييير

222 P

DIRECT SEAFOOD
تعديالت قلنونية

.DIRECT SEAFOOD : التيدية
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد.
املقر الرئي�ضي : شلرع محدد سللم 
عدلرة د2 رقم 2 حي القيم العيون.

الجدع  ملداوالت  طبقل   : املوضوع 
أكتوبر   27 بتلريخ  علمي  الغير  العلم 

د282 قرر املشلركون مل يلي :
الحل النهلئي للشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  9د  بتلريخ 

3359/د282.

223 P
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 STE AGENCE PROMOTION
DAKHLA
SARL AU

رأسدللهل : 88.888د مرهم
مقرهل : تجزئة الخليج فيال رقم 2 حي 

القيم الداخلة
تعديالت قلنونية

طبقل لعقد عرفي بتلريخ 4 نوفد ر 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر  د282 

مل يلي :
وهو  التجلري  الشعلر  إضلفة 
)APDAK( موضوع الشهلمة اليلبية 
أغيطس  9د  بتلريخ  5د23958  رقم 

د282.
إج   االوتدلعي  املقر  تحويل 
فيال  الخليج  تجزئة   : التلجي  العنوان 

رقم 2 حي القيم الداخلة.
وتحيين   5 للبند  املقلبل  التعديل 

القلنون ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت  د282  نوفد ر  6د  بتلريخ 

)2)د/د282.
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 SOCIETE AFRICAINE
SERVICES

SARL
برأسدلل قدره 3.888.888 مرهم
املقر االوتدلعي : تجزئة الوحدة، 
رقم د49، املجدوعة D، الطلبق 

اار�ضي
العيون

تلقله  رسمي  عقد  بدقت�ضى 
6د  بتلريخ  العيلمي  عثدلن  ااستلذ 
بأكلمير  واملسجل  د282  أكتوبر 
تحت  د282،  نوفد ر  دد  بتلريخ 
كنلش   : التللية  التسجيل  مراوع 
2867د8842398د282  التحصيل 
د399/282)3  بلالستخالص  اامر 
وصل اإليداع : 2873د24)ددد282.

 SOCIETE شركة  شركلء  قرر 
AFRICAINE SERVICES SARL 

 مل يلي :

بقيدة  الشركة  الرفع من رأسدلل 
2.958.888 مرهم.

للشركة  الرئي�ضي  املقر  نقل 
رقم  الوحدة  تجزئة  التلجي  للعنوان 

د49 املجدوعة D الطلبق اار�ضي.
بللنظلم  املتعلقة  التغييرات 
ااسل�ضي السيدل الفصل 4 و 5 و 6 و 

7 من النظلم ااسل�ضي.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
د282  نوفد ر  2د  بتلريخ  بللعيون 

تحت رقم د282/د347.
ااستلذ عثدلن العيلمي

موثق
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HAIFEN FISHERIES
شركة امليلهدة

 ،HAMANA مقر الشركة : عدلرة
الطلبق اار�ضي، حي املييرة، شلرع 
LASARGA، ص.ب 328 الداخلة
سجل تجلري رقم 373 - وامي 

الذهب
تعيين نلئب املدير العلم - توقيع 

الشركة
املجلس  مداوالت  بدقت�ضى   - د 
 HAIFEN« لشركة  اإلماري 
 29 بتلريخ  املنعقد   »FISHERIES

سبتد ر د282، تقرر مل يلي :
الجندي  كديل  الييد  تعيين 

كنلئب املدير العلم.
ملزمة  الشركة   : الشركة  توقيع 

بللتوقيعلت املشتركة ل :
 LI الييد توفيق الجندي والييد 

YOUYAN، أو
والييد  الجندي  توفيق  الييد 

BAI GUANG، أو
 BAI الييد كديل الجندي والييد

.GUANG
لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  2
الذهب  بوام  االبتدائية  املحكدة 
رقم  تحت  د282  أكتوبر   6 بتلريخ 

د8/282د6د.
عن امليتخلص والبيلنلت

املجلس اإلماري
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HAIFEN FROID

شركة امليلهدة

مقر الشركة : قطعة رقم د5، 

املنطقة الصنلعية، املينلء الجديد 

أكلمير

سجل تجلري رقم ددد) - أكلمير

تعيين متصرف - املجلس اإلماري 
الجديد - توقيع الشركة

الجدع  مداوالت  بدقت�ضى   - د 

استثنلئيل  املنعقد  العلمي  العلم 

املنعقد   »HAIFEN FROID« لشركة 

تقرر  د282،  أغيطس  د3   بتلريخ 

مل يلي :

الجندي  كديل  الييد  تعيين 

كدتصرف.

املجلس اإلماري الجديد :

)الحلمل  الجندي  توفيق  الييد 

 :  (B58765 رقم  الوطنية  للبطلقة 

رئيس مجلس اإلمارة.

)الحلمل   BAI GUANG الييد 

 : (J8742)دG لبطلقة التسجيل رقم

املدير العلم.

 HAIFEN FISHERIES شركة 

رقم  التجلري  السجل  في  )املسجلة 

شخص  في  مدثلة  الداخلة(   -  373

 LI والييد  الجندي  توفيق  الييد 

YOUYAN : متصرف.

في  )املسجلة   M.C.F.C شركة 

السجل التجلري رقم 2697 - أكلمير( 

توفيق  الييد  شخص  في  مدثلة 

 :  LI YOUYAN والييد  الجندي 

متصرف.

 ZHANG XUEWEN الييد 

رقم  اليفر  لجواز  )الحلمل 

دEE957247( : متصرف.

)الحلمل  الجندي  كديل  الييد 

 :  (J46)29د رقم  الوطنية  للبطلقة 

متصرف.

ملزمة  الشركة   : الشركة  توقيع 

بللتوقيعلت املشتركة ل :

والييد  الجندي  توفيق  الييد 

كديل  الييد  أو   ،BAI GUANG

.BAI GUANG الجندي والييد

لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  2

بتلريخ بأكلمير  التجلرية   املحكدة 

رقم  تحت  د282  سبتد ر  7د   

4)864د.
عن امليتخلص والبيلنلت

املجلس اإلماري
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 MOROCCAN CHINA

FISHERY CORPORATION
شركة مجهولة اإلسم

مقر الشركة : مينلء أكلمير - أكلمير

سجل تجلري رقم 2697 - أكلمير

تعيين نلئب املدير العلم - تعيين 
املدير التقني - توقيع الشركة

مداوالت  بدقت�ضى   - د 

لشركة  اإلماري  املجلس 

 MOROCCAN CHINA FISHERY»

بتلريخ  املنعقد   »CORPORATION

د3 أغيطس د282، تقرر مل يلي :

الجندي  كديل  الييد  تعيين 

كنلئب املدير العلم.

 WANG الييد  تعيين 

CHUNFANG كددير تقني.

ملزمة  الشركة   : الشركة  توقيع 

بللتوقيعلت املشتركة ل :

والييد الجندي  توفيق   الييد 

 LI YOUYAN، أو 

والييد  الجندي  توفيق  الييد 

BAI GUANG، أو

 BAI الييد كديل الجندي والييد

.GUANG

لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  2

بتلريخ بأكلمير  التجلرية   املحكدة 

رقم  تحت  د282  سبتد ر  7د   

3)864د.
عن امليتخلص والبيلنلت

املجلس اإلماري
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PRO BILTI INTERNATIONAL
SARL AU

املقر االوتدلعي : 5د شلرع اابطلل 
رقم 4 - أكدال - الربلط

رأسدلل الشركة : 8.888د مرهم
سجل تجلري 55937د

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
 )د أكتوبر د282 تم تحرير القلنون 
امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 
كدل  مديزاتهل  الوحيد  الشريك  ذات 

يلي  :
 PRO BILTI  : اإلسم 

.INTERNATIONAL SARL AU
استيرام   : االوتدلعي  الهدف 

وتصدير - النقل الدوجي للبضلئع.
املقر االوتدلعي : 5د شلرع اابطلل 

رقم 4 - أكدال - الربلط.
8.888د مرهم مقيم   : الرأسدلل 
مرهم  88د  فئة  من  حصة  88د  إج  

موزعة كدل يلي :
 : سينغ  سوخجت  كلرير  الييد 

88د حصة.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشلئهل.
التييير : تيير الشركة من طرف 
الييد كلرير سوخجت سينغ ملدة غير 

محدومة.
تبتدئ من فلتح   : التجلرية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.
القلنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
في بللربلط  التجلرية  املحكدة   لد  
 5د نوفد ر د282 تحت رقم 8473د.

قصد النشر واإلعالن
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FBRIDGE
SARL AU

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة بشريك وحيد

أوال : بدقت�ضى عقد عرفي حرر في 
الدار البيضلء بتلريخ 2 نوفد ر د282 
لشركة  ااسل�ضي  النظلم  وضع  تم 
بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 
وحيد ذات املديزات املبينة فيدل يلي :

.FBRIDGE : التيدية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة بشريك وحيد.
بيع   : هي  الشركة  من  الغلية 
بللجدلة  والخضروات  الفواكه 

والتجزئة.
زنقة   ،( شقة   ،38 عدلرة   : املقر 
حيلن،  الوكيلي،  احدد  موالي 

الربلط.
سنة   99 في  مدتهل  حدمت   : املدة 

اعتبلرا من تلريخ تأسييهل النهلئي.
88.888د   : الجدلعي  امللل  رأس 

مرهم املوزع كدل يلي :
املطهري  الطلهري  مروان  الييد 

88.888د مرهم - 888د حصة.
طرف  من  الشركة  تيير   : اإلمارة 
الييد مروان الطلهري املطهري ملدة 

غير محدمة.
الينة الجدلعية مل بين فلتح ينلير 

إج  متم مسيد ر.
القلنوني  اإليداع  تم  لقد   : ثلنيل 
بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

دد288د.
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INTELIGENCIA PRIVE
SARL

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

أوال : بدقت�ضى عقد عرفي حرر في 
تم  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  الربلط 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  النظلم  وضع 
املديزات  ذات  املحدومة  امليؤولية 

املبنية فيدل يلي :
.INTELIGENCIA PRIVE : التيدية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
نشلط   : هي  الشركة  من  الغلية 
التطوير العقلري وتشييد وبيع وديع 

املبلني لالستخدام اليكني.
املقر : مكتب رقم 4، الطلبق الثلني، 
والرحلمنة،  سوس  زنقة  د3،  العدلرة 

املدينة اإلمارية سوي�ضي، الربلط.
سنة   99 في  مدتهل  حدمت   : املدة 

اعتبلرا من تلريخ تأسييهل النهلئي.

88.888د   : االوتدلعي  امللل  رأس 
مرهم املوزع كدل يلي :

 58.888 بوشعراء  رولء  الييدة 
مرهم 588 حصة ؛

الييدة لال سدية العلمي الفلوس 
58.888 مرهم 588 حصة.

طرف  من  الشركة  تيير   : اإلمارة 
سدية  ولال  بوشعراء  رولء  الييدة 

العلمي الفلوس ملدة غير محدمة.
الينة الجدلعية مل بين فلتح ينلير 

إج  متم مسيد ر.
القلنوني  اإليداع  تم  لقد   : ثلنيل 
تحت  بللربلط  االبتدائية  بلملحكدة 

رقم 8د288د.
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MOHYA
 SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
العنوان : 24 زنقة اامير سيدي 
محدد، حي الرشلم، القرية - سال 

تدت  أسل�ضي  قلنون  بدقت�ضى 
تم  د282  أكتوبر  )د  بتلريخ  مداولته 

تأسيس الشركة.
.MOHYA SARL : االسم

بللتقييط،  التجلرة   : املوضوع 
ااوهزة الكهربلئية.

رأس امللل : 88.888د مرهم.
التييير : مرام املل.

وقد تـم اإليداع القـلنونـي بلملحكدـة 
بتـلريخ   RC34(93 بيال  االبتـدائية 

دد نوفد ر د282.
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COMPRESS
 SARL

السجل التجلري 48395 الربلط
حل ميبق للشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
ذات  شركة   COMPRESS SARL
رأسدللهل  محدومة،  ميؤولية 
االوتدلعي  مقرهل  مرهدل،   25.888
رقم  شقة   G عدلرة  قيس،  إقلمة   :
الجدع  خالل  الربلط،  أكدال،   ،4
العلم الغير العلمي الذي انعقد بدقر 

الشركة بتلريخ 8د سبتد ر د282.

د - الحل امليبق للشركة.

املجيد  عبد  الييد  تعيين   -  2

الوطنية  للبطلقة  الحلمل  العراقي، 
رقم دC49(7 مصفي للشركة.

3 - تعيين مقر التصفية االوتدلعي 

ب إقلمة قيس، عدلرة G شقة رقم 4، 

أكدال، الربلط.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 

بتلريخ  بللربلط  التجلرية   بلملحكدة 

24 نوفد ر د282 تحت رقم 2د288د.
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STE. CAFE MORVAN
SARL AU

إعالن
في  مسجل  رسمي  عقد  بدقت�ضى 

وضع  تم  قد  بيال،  د282  ينلير   2(

تحدل  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

الخصلئص التللية:

.STE. CAFE MORVAN : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلوتدلعي : 

مقهى.

أشغلل مختلفة.
88.888.88دمرهم   : امللل  رأس 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة مقيدة 

كدل يلي :

الييد يونس ليدلم 888د حصة.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

أسدلرة  تجزئة   : اإلوتدلعي  املقر 

تلبريكت  د  رقم  املحل  )د  الحرة  حي 

سال.

التييير : الييد يونس ليدلم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 

تحت  د282  يوليو  5د  بتلريخ  بيال 
رقم 756.
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STE.ADRAR TRAVEL
SARL AU

رقم السجل التجلري : 55547د
تكوين شركة محدومة امليؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بللربلط  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  يونيو   2 بتلريخ 
محدومة  لشركة  ااسلسية  القوانين 
امليؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املديزات التللية :
الهدف :

مقلول النقل الييلحي.
املقر : عدلرة رقم 38 شقة رقم ) 
حيلن  الوكيلي،  أحدد  موالي  شلرع 

الربلط.
بدل  امللل  رأس  حدم   : امللل  رأس 

قدره 88.888.88د مرهم.
غير  ملدة  الشركة   تدار   : التييير 

محدومة من طرف :
الييد الحيين بشريكن.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  أكتوبر   2( بتلريخ 

4د6)دد.
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STE. YVANOSSA
SARL

رقم السجل التجلري : 55657د
تكوين شركة محدومة  امليؤولية

بللربلط  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  يونيو   29 بتلريخ 
محدومة  لشركة  ااسلسية  القوانين 
امليؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املديزات التللية :
الهدف :

أعدلل أو تشييد متنوعة )مقلول(.
املقر : عدلرة رقم 38 شقة رقم ) 
حيلن  الوكيلي،  أحدد  موالي  شلرع 

الربلط.
بدل  امللل  رأس  حدم   : امللل  رأس 

قدره 88.888.88د مرهم.
غير  ملدة  الشركة   تدار   : التييير 

محدومة من طرف :
الييدة ابتيلم نليت حيلين.

الييدة سهلم خروف.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   3 بتلريخ 

767)دد.
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SAHARA CONSULTING  & FISCALE

LAAYOUNE

TEL : 85.2(.99.52.65

GSM : 866.دد.7.23د

émail : saharaconsulting @ymail.com

SOCIETE ASMAK ASSAFAE
s.a.r.l A.U

تعديالت قلنونية
اإلستثنلئي  العلم  الجدع  إثر  عل  

د282 املنعقد بدقر  ) نوفد ر  بتلريخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  الشركة 

 ASMAK امليدلة  وحيد  بديلهم 

ASSAFAE قرر الشركلء ووافقوا عل  

مل يلي :

الحصص  وديع   تفويت 

يدلكهل  حصة  888د  مجدوعه  مل 

الييد  لفلئدة  زنكي  هشلم  الييد 

اغريب أحدد.

هشلم  الييد  امليير  استقللة 
زنكي من الشركة.

بللشركة   والتوقيع  التييير 

أحدد  اغريب  الوحيد  للديير 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
غير  ملدة  للشركة    BE4(4((5 رقم 

محدومة.

تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة اإلبتدائية بللعيون 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   23 بتلريخ 

3556/د282.
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شركة أريسبو كونسيلتين
ش.م.م.م للشريك الوحيد

حل الشركة قبل ااوان
س.ت : دد3)4

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدووب 

د282 بللقنيطرة لشركة   3د أكتوبر 

أرييبو كونييلتين ش.م.م.م للشريك

مرهم  88888د  رأسدللهل  الوحيد 
ومقرهل اإلوتدلعي القنيطرة 63 زاوية 
سبتة  وزنقة  العدراوي  محدد  زنقة 
 34 رقم  مكتب  اليالم  ريلض  إقلمة 

مل يلي :
كونييلتين  أرييبو  شركة  حل 
قبل  الوحيد  للشريك  ش.م.م.م 

ااوان.
نورالدين  الصلبري  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.
بللعنوان  التصفية  مقر  تحديد 
التلجي : القنيطرة 63 زاوية زنقة محدد 
ريلض  إقلمة  سبتة  وزنقة  العدراوي 

اليالم مكتب رقم 34.
لد   تم   : القلنوني  اإليداع 
اإلبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
د282  أكتوبر  )د  بتلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 785)).
من أول اإلستخالص والبيلن
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 COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°(4 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 86.622.88.99.د

د).7).85.37.37&

FAX : 85.37.98.39.56 KENITRA

 FRESHCA شركة
 MARRUECO

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر اإلوتدلعي : قرية سيدي عي�ضى 

بن خشلن، سيدي عالل التلزي
الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بشركة  للشركلء  اإلستثنلئي  العلم 
FRESHCA MARRUECO  ش.ذ.م.م. 
املنعقد بييدي عالل التلزي، بتلريخ 
هبة  لعقد  وتبعل  د282،  أكتوبر  3د 
سبقه،  الذي  اإلوتدلعية  الحصص 

تقرر مل يلي :
حفصة  الطليفي  الييدة  وهبت 
أختهل  لفلئدة  إوتدلعية،  588 حصة 

الييدة الطليفي أسدلء.
املشلركة  املييرة  استقللة 
حفصة،  الطليفي  الييدة  القديدة 
شخص  في  وحيدة  مييرة  وتعيين 
الحلملة  أسدلء  الطليفي  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.GB2378)د

للشركة  ااسل�ضي  النظلم  إعلمة 

الشريك  ذات  ش.م.م.م.  أسلس  عل  

الوحيد.

لهذا  القلنوني  اإليداع  تم  وقد 
بيوق  اإلبتدائية  بلملحكدة  املحضر 

9دنوفد ر  بتلريخ  الغرب  أربعلء 

465/د282 بدلف  د282 تحت عدم 

السجل التجلري رقم 97د26.

239 P

IGNYS GROUP
RC : 56853د

تأسيس شركة محدومة امليؤولية 
ذات الشريك الوحيد

RC : 56853د

تبعل للعقد العرفي تم وضع قوانين 

ذات  امليؤولية  محدومة  الشركة 

الشريك الوحيد  املسجلة في السجل 

5853د  رقم  تحت  بللربلط  التجلري 

بلملديزات التللية :

.IGNYS GROUP : التيدية

الهدف :

استشلرة وتوويه الطلبة.

تنظيم الندوات بجديع مؤسيلت 

اللغلت  ومراكز  العليل  الدراسلت 

إلخ...

واملرافقة  ومتلبعة  استشلرة 

والشركلت  الداتيين  لألشخلص 

أو  العلمة  والتنظيدلت  والجدلعلت 

الخلصة .

تداريب خصوصية.

خدملت التكوين.

مروس الدعم.

خدملت متنوعة وتنظيم اللقلءات 

الدراسية والندوات.

املكتب  أموات  في  التجلرة 

واملعلوميلت.
زنقة ضلية عوا   : اإلوتدلعي  املقر 

عدلرة 6 شقة )د أكدال الربلط.

املدة: 99 سنة.

الرأسدلل: حدم في مبلغ 88.888د 

حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

مرهم  88د  فئة  من  إوتدلعية 

للواحدة.
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الييد  سييرهل  الشركة   : اإلمارة 
بندورو زيلم.

الينة اإلوتدلعية : تبتدئ في فلتح 
ينلير وتنتهي في د3 مسيد ر.

الربح  من   %  5 تقتطع   : ااربلرح 
طبقل  القلنوني  لإلمخلر  الصلفي 
تصرف  تحت  يوضع  والبلقي  للقلنون 

الجدع العلم العلمي.
بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط .
240 P

STE. LBL BUSINESS
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE SARL

 AU CAPITAL DE : 88.888.88د
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 4( AVENUE
 FAL OULED OUMIER AGDAL

RABAT
 NUMERO RC : 89د56د R.C

RABAT
لبل بيزنيس

شركة ذات ميؤولية محدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : )4 شلرع 
فلل ولد عدير اكدال الربلط املدلكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
رقم التقييد في السجل التجلري : 

89د56د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نوفد ر   (
ميؤولية  ذات  لشركة  ااس�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

ميؤولية محدومة .
عند  متنوعة   : الشركة  تيدية 
لبل  تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

بيزنيس.
عرض الشركة بإيجلز :

التجلرية  املعلوملت  خدملت 
مراكز  في  الخدملت  تقديم  )مقلول( 

اإلتصلالت واملكلمللت.

عنوان املقر اإلوتدلعي : )4 شلرع 
فلل ولد عدير اكدال الربلط املدلكة 

املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
88.888د   : مبلغ رأسدلل الشركة 

مرهم مقيم كللتلجي:
حصة   588 لكحل  بدر  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة.
الييد يوسف ل رايمي 258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة.
 258 بوطربوش  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء:
مغربي  لكحل،  بدر  الييد 
مسيد ر   2 بتلريخ  مزمام  الجنيية 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل  2)9د، 
إقلمة  اليلكن   AB687859 عدم 
تجزئة   25 شقة  واو  عدلرة  غيثة 
سعيدحجي سال 588دد سال املدلكة 

املغربية.
مغربي  ل رايمي،  يوسف  الييد 
أبريل   9 بتلريخ  مزمام  الجنيية 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل  995د، 
سلنية  اليلكن   AEد349)د عدم 
سيدي  58د  رقم  اكرا  زنقة  بنشيخة 
املدلكة  سال  588دد  سال  مو�ضى 

املغربية.
مغربي  بوطربوش،  محدد  الييد 
يونيو  3د  بتلريخ  مزمام  الجنيية 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل  د99د، 
سلنية  اليلكن   AE4885 عدم 
9دد  رقم  حيون  زنقة  بنداووم 
سال  588دد  سال  مو�ضى  سيدي 

املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  االسدلء 

ومواطن مييري الشركة :
مغربي  لكحل،  بدر  الييد 
مسيد ر   2 بتلريخ  مزمام  الجنيية 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل  2)9د، 
إقلمة  اليلكن   AB687859 عدم 
تجزئة   25 شقة  واو  عدلرة  غيثة 
سعيدحجي سال 588دد سال املدلكة 

املغربية.

مغربي  ل رايمي،  يوسف  الييد 
الجنيية مزمام بتلريخ 9 أبريل 995د، 
عدم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
بنشيخة  سلنية  اليلكن   AE4885
زنقة اكرا رقم 58د سيدي مو�ضى سال 

588دد سال املدلكة املغربية.
بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   24 بتلريخ  بللربلط  اإلبتدائية 
د282 تحت رقم 8678د رقم التقييد 

في  السجل التجلري رقم 89د56د.
241 P

MILD BEAUTES
SARL

املقر اإلوتدلعي : 4 شلرع اليلبلن 
ملرسل املحيط الربلط

حل مبكر
 29 بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
سبتد ر 2828 بللربلط تقرر مل يلي :

حل مبكر للشركة.
تعيين الييد عثدلن الزاكي أحدد 

مصفي للشركة.
شلرع   4 التصفية  تحديدمقر 

اليلبلن ملرسل املحيط الربلط.
بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   9 يوم  بللربلط  اإلبتدائية 

د282تحت رقم 87536د.
242 P

BEL AFRICA 
شركة ميلهدة في طور التصفية
رأسدللهل : 388.888.)34 مرهم

املقر اإلوتدلعي : كلزاانيرشور، 88دد 
شلرع القدس شور 7د سيدي 
معروف الدارالبيضلء 28278

رقم السجل التجلري بللدارالبيضلء  
د965د3

صدور  وبعد  د282  يونيو  6د  في 
اإلستثنلئية  العلمة  الجدعية  محضر 

تقرر مل يلي :
حل الشركة قبل ااوان.

تعيين املصفي.
تحديد مقر التصفية.
صالحيلت الشكليلت.

بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  التسجيل 
نوفد ر  8د  بتلريخ  بللدارالبيضلء 

د282 برقم 33)799.
من أول امليتخرج واإلشلرة
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ADGE CONCEPT

SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

رأسدللهل : 88.888د مرهم

تأسيس شركة
بللربلط  حرر  عرفي  عقد  بدووب 

وضع  تم  د282  نوفد ر  8د  بتلريخ 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية املحدومة بلملديزات التللية: 

 ADGE CONCEPT  : التيدية 

.SARL

املقر الرئي�ضي : 59 شلرع ابن سينل 

شقة رقم دد أكدال الربلط.

في  حدم   : الشركة  رأسدلل 

888.د  إج   مقيم  مرهم  88.888د 

للحصة  مرهم  88د  بقيدة  حصة 

الواحدة.

الهدف اإلوتدلعي :

املشتركة  امللكيلت  إمارة 

العقلرية  املعلمالت  استشلرات 

وتنييق أشغلل البنلء والخدملت.

الييد  من  كل  عين   : التييير 

مصدق  علمل  والييد  امين  وورج 

كدييرين للشركة ملدة غير محدومة.

تكوين  أول  من   %  5  : ااربلح 

رصده  يتم  البلقي  قلنوني  احتيلطي 

تبعل لقرار الجدع العلم.

فلتح  في  تبتدئ   : املللية  الينة 

كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

تبتدئ من  الينة ااوج   سنة مل عدا 

تلريخ تسجيلهل بللسجل التجلري.

تلريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

تسجيلهل بللسجل التجلري.

بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  الربلط  ملدينة  التجلرية 

56857د.

بللسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  الربلط  ملدينة  التجلري 

56857د.

244 P  
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شركة صيدر أرشطكتيغ
ش.م.م

2د مكرر، رقم 3 زنقة لبنلن املحيط 

الربلط

للشركلء  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

في  املسجلة  د282  أكتوبر   27 بتلريخ 

تم  د282  أكتوبر   38 بتلريخ  الربلط 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 

ميؤولية محدومة بلملديزات التللية :

صيدر  شركة   : التيدية 

أرشطكتيغ ش.م.م.
املقر اإلوتدلعي : 2د مكرر، رقم 3 

زنقة لبنلن املحيط الربلط.

املوضوع :

مهندس معدلري.

عدومل وديع العدليلت التجلرية، 

وغير  العقلرية  املللية   ، الصنلعية 

العقلرية اجي يدكنهل امليلهدة في تندية 

الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس للشركة.

التييير : تييير الشركة من طرف 

الييد بوفراشن صالح الدين.

مرهم  88.888.88د   : الرأسدلل 

موزعة بين الشركلء كدل يلي :

الدين  صالح  بوفراشن  الييد 

988 حصة.

الييد صقلي محدد 88د حصة.

املجدوع : 888د حصة.

كتلبة  لد    : القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

عدم  تحت  د282  نوفد ر   24 بتلريخ 

)999دد.

245 P

 شركة طوب صابا
ش.م.م

5د شلرع اابطلل رقم 4 أكدال 

الربلط

العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 

اإلستثنلئي للشركلء بتلريخ 3د سبتد ر 

د282، املسجلة في الربلط بتلريخ 4د 

سبتد ر د282 تقرر مل يلي :

صلبل  طوب  الشركة  إنحالل 

ش.م.م.

تعيين الييد امليوكر عبد الجليل 

كدصفي للشركة.

5د شلرع  تثبيت مقر التصفية في 

اابطلل رقم 4 أكدال الربلط.

كتلبة  لد    : القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

عدم  تحت  د282  نوفد ر   22 بتلريخ 

.9237
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ملنجدنت كونيوليولتين انداكونت

ش.م.م

شركة لفييرة دكنستركسيون

ش.م.م.م.

تبعل للجدع العلم العلمي املنعقد 

قررامليلهم  د282  أبريل  5د  بتلريخ 

الوحيد لشركة لفييرة مكنيتركييون 

ش.م.م.م حل ميبق للشركة.

مرام  الدريوش  الييد  تعيين  تم 

للقيم بهذه املهدة.

قد تم اإليداع القلنوني : بلملحكدة 

 36(3( رقم  تحت  بيال  اإلبتدائية 

بتلريخ 8د يونيو د282.
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ملنجدنت كونيوليولتين انداكونت

ش.م.م

شركة نومالي

ش.م.م.م.

العلمي  العلم  للجدع  تبعل 

د282  سبتد ر   38 بتلريخ  املنعقد 

نوملجي  لشركة  قررامليلهدون 

ش.م.م.م حل ميبق للشركة.

الخيلط  سدير  الييد  تعيين  تم 

للقيلم بهذه املهدة.

قد تم اإليداع القلنوني : بلملحكدة 

د3773  رقم  تحت  بيال  اإلبتدائية 

بتلريخ فلتح نوفد ر د282.
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ECG MINES
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 88.888.88د
DH

 SIEGE SOCIAL : HAY RACHAD
RUE 73 N°6 RABAT

بللربلط  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  سبتد ر   38 بتلريخ 
محدومة  لشركة  ااسلسية  القوانين 
الوحيد  الشريك  ذات  امليؤولية 

املديزات التللية :
 ECG MINES  : التيدية 

ش.م.م.ش.و.
الهدف : 

مختلفة،  إنشلءات  أو  أعدلل 
املنلوم أو التعدين.

املقر الرئي�ضي : حي الرشلم الزنقة 
73 رقم 6 الربلط.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تكوين الشركة.

بدل  امللل  رأس  حدم   : امللل  رأس 
عل   مقيم  مرهم  88888د  قدره 
مرهم  88د  بنيبة  حصة  888د 
الصندوق  في  ومفعت  للواحدة، 

اإلودلعي للشركة.
ااربلح  من   %  5 وتؤخذ   : ااربلح 

الصلفية  لتأسيس اإلحتيلطي.
الشركة من طرف  تدار   : التييير 
غير  ملدة  غوشمي  الحيين  الييد 

محدومة.
بكتلبة  تم    : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   23 بتلريخ 

السجل التجلري د5687د.
للبيلن والنشر
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RIAD CAFE
ش.م.م

رأسدللهل : 88.888د مهم
مقرهل اإلوتدلعي : تجزئة ريلض 
الوماية عدلرة 52 املحل )2د تدلرة

بتلريخ  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
فلتح أكتوبر د282 للجدع العلم الغير 
RIAD CAFE ش.م.م  العلمي لشركة 
ريلض  بتجزئة   : اإلوتدلعي  مقرهل 

الوماية عدلرة 52 املحل )2د تدلرة.

تم اإلقرار بلاغلبية عل  مل يلي :
حل نهلئي للشركة.

بكتلبة     : القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
بللربلط تحت رقم  94645 بتلريخ دد 

نوفد ر د282 .
للخالصة والبيلن
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 AYAGO IMPORT
SARL AU

تعديالت بللشركة
تغيير املقر اإلوتدلعي للشركة من 
7د  سكتور   4 تجزئة  نوبلليل  شلرع   4
بلوك د حي الريلض الربلط إج  متجر 
65د  رقم   2 سكتور  رمال  تجلري 

بوقنلمل سال.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
بللربلط  التجلرية  املحكدة  لد  

)2883د.
251 P

SOCIETE G7 SERVICES
SARL

تأسيس الشركة
 SISE A 38 APPT ( RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN
RABAT

بدقت�ضى عقد عرفي املؤرخ ب 27 
القلنون  تأسيس  تم  د282  أكتوبر 
امليؤولية  ذات  للشركة  ااسل�ضي 

املحدومة مديزاتهل كللتلجي :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
زنقة   ( رقم  الشقة   38  : عنوانهل 
موالي أحدد لوكيلي حيلن الربلط.

88.888د   : الشركة  رأسدلل 
مرهم.

الحصص :
الييدة رانيل بنغدوش 258 حصة 

قيدة كل واحدة 88د مرهم .
758حصة  ل ركي  عثدلن  الييد 

قيدة كل واحدة 88د مرهم .
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رنيل  الييدة  تعيين  تم   : التييير 
بنغدوش كدييرة وحيدة للشركة.

بلملحكدة  تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية بللربلط تحت رقم 23د56د 

بتلريخ 24 نوفدنب د282.
252 P

SOCIETE SMAB DEV
SARL

تأسيس الشركة
 SISE A 38 APPT ( RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN
RABAT

املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  د282  نوفد ر  فلتح  ب 
ذات  للشركة  ااسل�ضي  القلنون 
امليؤولية املحدومة مديزاتهل كللتلجي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة 99 سنة.

زنقة   ( رقم  الشقة   38  : عنوانه 
موالي أحدد لوكيلي حيلن الربلط.

88.888د   : الشركة  رأسدلل 
مرهم.

الحصص :
الييد محدد بنطللب 598 حصة 

قيدة كل واحدة 88د مرهم .
حصة  8د4  بنطللب   علي  الييد 

قيدة كل واحدة 88د مرهم .
الييد محدد  تعيين  تم   : التييير 

بنطللب كديير وحيد للشركة.
بلملحكدة  تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية بللربلط تحت رقم 25د56د 

بتلريخ 24 نوفد ر د282.
253 P

 SOCIETE TWINS
CONSULTING AND

FORMATION
SARL AU

تغيير مقر الشركة
بللربلط  مؤرخ  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ 8د سبتد ر د282 تم تغيير مقر 
ااسل�ضي  القلنون  وتعديل  الشركة 
املحدومة  امليؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد.

اهيري  الييدة   : الوحيدة  املييرة 
كريدة.

املقر الجديد : 7 زنقة بهت الشقة 
3 الطلبق ااول أكدال الربلط.

88.888د   : الشركة  رأسدلل 
مرهم.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بلملحكدة  الضبط  بكتلبة   : القلنوني 
 9293 رقم  تحت  بللربلط  التجلرية 

يوم 29 سبتد ر د282.
254 P

STE. GHARAT ALLAH
SARL

حل الشركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
فلتح  بتلريخ  لشركة  العلمي  الغير 
الشركة  ميير  قرر  د282  أغيطس 
 STE. GHARAT ALLAH SARL
ومقرهل   222.788.88 رأسدللهل  
الربلط  الكونغو  زنقة  د3  اإلوتدلعي 

مل يلي :
حل الشركة.

محدد  التون�ضي  الييد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة.

مقر  في  التصفية  وعل  تقرر 
الشركة.

بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   24 في  بللربلط   التجلرية 

.Dد282 تحت عدم 28822د
255 P

 SOCIETE FORMED
QUALITY

SARL
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د282، قد  أكتوبر  5د  بتلريخ  الربلط 
امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدومة.
 FORMED QUALITY التيدية: 

.SARL
الهدف اإلوتدلعي :

العالج  أشعة  في  اإلستشلرة 
اإلشعلعي والطب النووي.

تدريب في الحدلية من اإلشعلع.

من  الحدلية  معدات  تيويق 

معدات  وومة  ومراقبة  اإلشعلع 

.MN, RTH  ااشعة

الجرعلت  قيلس  في  خ رة 

اإلشعلعية.

الصنلعي  اإلشعلع  من  الحدلية 

)استشلرات التدريب والخ رة(.

 MN, املثلية  تيويق موام ااشعة 

.RTH
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د   إج   مقيدة 

88د مرهم  للحصة الواحدة.

 258 العزيز  عبد  ازهر  الييد 

حصة .

 258 رضوان  البيضلوي  الييد 

حصة.

الييد مكيدل مونير 258 حصة.

الييد الخطيب عزيز 258 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

الينة املللية :      من فلتح ينلير إج  

د3 مسيد ر من كل سنة مل عد الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
8د حي  25 زنقة  : شقة رقم  املقر 

الفرح الطلبق ااول تقدوم الربلط.

امليير : الييد ازهر عبد العزيز.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

56845د.

256 P

NB NEGOCE
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

وضع  قد  بتدلرة  د282  نوفد ر   (

تحدل  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

الخصلئص التللية :

.NB NEGOCE SARL : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة.

الهدف اإلوتدلعي :

موام البنلء )تلور( بللتفصيل.

أو  )التلور  والتصدير  اإلستيرام 

الوسيط(.

مرهم  88.888د   : امللل  رأس 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

موزعة  الواحدة  للحصة  مهم  88د 

عل  الشكل التلجي :

 58.888 صلفي  نجيب  الييد 

مرهم.

 58.888 صلفي  بلفقيه  الييد 

مرهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهلئي.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

مل  سنة،  كل  من  مسيد ر  د3  إج  

تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة  عدا 

التسجيل.

تدلرة شقة رقم   : املقر اإلوتدلعي 

مرس  قلمر  إقلمة  ااول  الطلبق   4

الخير.

امليير : الييد نجيب صلفي.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

34575د.

257 P

NLS ACADEMY PRIVE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

وضع  قد  بللربلط  د282  أكتوبر   26

تحدل  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

الخصلئص التللية :

 NLS ACADEMY  : التيدية 

.PRIVE SARL

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة لشخص واحد.

الهدف اإلوتدلعي :

استشلرات إمارية.

الدعم التعليمي.
رأس امللل : 8.888د مرهم مقيدة 

88د مرهم  فئة  من  888د حصة  إج  

الشكل  عل   موزعة  الواحدة  للحصة 

التلجي :

8.888د  العرومي  نبيل  الييد 

مرهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهلئي.
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ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
مل  سنة،  كل  من  مسيد ر  د3  إج  
تلريخ  من  تبتدئ  ااوج   الينة  عدا 

التسجيل.
عبد  شلرع   : اإلوتدلعي  املقر 
د  رقم  ) شقة  عدلرة  القبلج  اليالم 

الطلبق اار�ضي حيلن الربلط.
 امليير : الييد نبيل العرومي.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
3د568د.

258 P

شركة سوفوميت
شركة ذات ميؤولية محدومة

رأس ملل قدره : 5.888.888.88 
مرهم

املقر االوتدلعي : )9  شـلرع النعيده ـ 
أوالم ميدون ـ النلظـور

حل الشركة في وقت مبكر
بنلًء عل  مداوالت الجدعية العلمة 
في  املنعقدة  للديلهدين  العلمية  غير 
نوفد ر  5د  بتلريخ  املسجل  املكتب 

د282 ، تقرر مل يلي:
د ° - الحل املبكر للشركة.

بوفيده  أكلوي  الييد  تعيين   -  °  2
محدد مصفي.

قلم  لد   القلنوني  اإليداع  يتم 
برقم  بللنلظور  االبتدائية  املحكدة 

4452 بتلريخ 24 نوفد رد282.
لالستخراج واإلشلرة

259 P

 OXFORD KADI INSTITUT
PRIVE

إنشلء شركة ذات ميؤولية محدومة
بدووب شروط عقد خلص بتلريخ 
النظلم  إنشلء  تم   ، د282  نوفد ر   9
ذلك  في  بدل   ، للشركة  ااسل�ضي 

الخصلئص التللية:
معهد  قلمي  أكيفورم   : االسم 

الخلص.
الغرض: غرض الشركة:

لتعليم  خلص  معهد  تشغيل   -
والدورات  اآلجي  والحلسب  اللغلت 

امليلندة.

- وكذلك املشلركة املبلشرة أو غير 
في  ااشكلل  من  شكل  بأي  املبلشرة 
الشركلت التي تيع  لتحقيق أهداف 

مدلثلة أو ذات صلة.
العدليلت  وديع  علمة  وبصفة 
املتعلقة بشكل مبلشر أو غير مبلشر  
العدليلت  بإحد    ، وزئًيل  أو  كلًيل 
تطوير  بهدف  أعاله  إليهل  املشلر 
النشلط االوتدلعي وتيهيله وتعزيزه.
املقر االوتدلعي: تجزئة الـعدـران  رقم 

2)22 - سلوان )النلظور(. 
املدة: 99 سنة من تلريخ التأسيس.
امللل  رأس  تحديد  تم  امللل:  رأس 
مقيم   ، مرهم  88888.88د  بدبلغ 
إج  888د سهم بقيدة 88.88د مرهم 

لليهم ، موزعة عل  النحو التلجي:
 588 سفيلن   الحدو�ضي  الييد 

سهم.
الييد واوي يونس588 سهم

اإلمارة: يتكفل الييد قيلوجي عبد 
زمني   حد  مون  الشركة  بإمارة  القلمر 
للتعريف  الوطنية  البطلقة  صلحب  
رأس  في  واملقيم   ، س995د55  رقم 
والذي سيكون   ، املحددي  - حي  امللء 
ويلزم  الشركة  إمارة  صالحيلت  له 

الشركة بتوقيعه وحده.
إج   ينلير  فلتح  من  املللية:  الينة 

د3 مسيد ر.
الفوائد: بعد خصم االحتيلطيلت 
القلنونية ، سيتم توزيع الرصيد عل  
الشركلء بدل يتنلسب مع ميلهدلتهم.
اإليداع  تم  القلنوني:  اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  لد   القلنوني 
نوفد رد282   24 بتلريخ  بللنلظور 

تحت رقم 4453.
لالستخراج واإلشلرة

260 P

ABM TRAVEL
SARL AU

سجل تجلري : 935د3د
تعديل

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
3د أكتوبر  االستثنلئي املنعقد بتلريخ 
لشركة العلم  الجدع  قرر  د282، 

 ABM TRAVEL شركة ذات ميؤولية 
محدومة مقرهل االوتدلعي 229 شلرع 
ااول  الطلبق   3 الثلني شقة  الحين 

ميور الدامع الربلط، مل يلي :
88د  فئة  من  حصة  5د  تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
الييد منتصر العلمي لفلئدة الييد 

محدد العلمي.
88د  فئة  من  حصة  5د  تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  مرهم 
عبد  الييد  لفلئدة  العلمي  منتصر 

الكريم الزتوني.
وتبعل لذلك فقد تم تغيير الفصول 
6 و7 من القوانين التنظيدية للشركة.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   24 بتلريخ 
مقتطف  بدثلبة  وهذا  28885د 

وبيلن.
261 P

LE PARFAIT CONSEIL
ASARL AU
تأسيس شركة

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282،  أكتوبر   6
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد خصلئصهل كللتلجي :
 LE PARFAIT  : التيدية 

.CONSEIL
زنقة  زاوية   6  : االوتدلعي  املقر 

تبلريل ومنيتر شقة 38 الربلط.
املدة : 99 سنة.

الهدف االوتدلعي : هدف الشركة 
سواء ماخل املغرب أو خلرمه لحيلبهل 

أو لحيلب اآلخرين :
التحكيم  التوطين،  االستشلرة، 
والوسلطة، اوراءات تحصيل الديون 

الومي والقضلئي، وكيل أعدلل.
رأس امللل : حدم في مبلغ 88.888د 
من  حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 
الواحدة  للحصة  مرهم  88د  فئة 

موزعة عل  الشكل التلجي :
الييد البشير لعديري رحلل 888د 

حصة.

التييير : تم تعيين الييد البشير 
لعديري رحلل كديير للشركة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 
البشير لعديري رحلل كديير للشركة.
كتلبة  لد   تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
التجلري  بللسجل  تدتقييدهل  كدل 
تحت رقم 56833د بتلريخ 22 نوفد ر 

د282.
262 P

 
 SAHARA DAKHLA DES

TRAVAUX DIVERS
SARL AU

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  بدووب 
وضع  تم  د282،  26 اكتوبر 
التأسي�ضي  االوتدلع  محضر 
 SAHARA DAKHLA DES لشركة 
ذات  م  م  ش   TRAVAUX DIVERS

شريك وحيد.
الهدف : أشغلل البنلء.

املقر االوتدلعي : 32 زنقة ابراهيم 
ولد البيه حي ام التون�ضي الداخلة.

املدة : 99 سنة.
رأسدللهل : 88.888د مرهم.

الييد   : وامليير  الوحيد  الشريك 
الوطنية  البطلقة  رقم  هدة  ووام 
OD328(8، اليلكن ب حي املسجد 
يقوم  الداخل   4 رقم  القنديل  زنقة 

بتييير الشركة ملدة غير محدومة.
بلملحكدة  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية بللداخلة بتلريخ 6د نوفد ر 
التجلري  السجل  رقم  تحت  د282، 

9793د.
263 P

STE SAHARA TRASER
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الرشيك الوحيد
بتلريخ 22 نوفد ر د282، تم وضع 
امليؤولية  ذات  لشركة  منظم  قلنون 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدومة 

وذات املديزات التللية :



23779 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

 STD SAHARA  : التيدية 

املحدومة  امليؤولية  ذات   TRASER

وذات الشرك الوحيد.

بيع  وخدملت  أشغلل   : الهدف 

االستيرام  علمة،  تجلرة  البنلء،  موام 

أشغلل  البنلء،  أشغلل  والتصدير، 

علمة، حفر وتجهيز اآلبلر.

الرأسدلل : حدم في مبلغ 88.888د 

من  حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

موزعة  للواحدة  مرهم  88د  فئة 

كلآلتي :

888د  العزيز  عبد  بنعبو  الييد 

حصة.

موالي  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 
2د  رقم   F مجدوعة  املددمة  رشيد 

العيون.

الييد  طرف  من  تيير   : اإلمارة 

بنعبو عبد العزيز ملدة غير محدمة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت  د282،  نوفد ر   24 بتلريخ 

دد398.

264 P

MULTIINVEST SUD
SARL

تأسيس رشكة

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

انشلء  تم  د282،  أكتوبر   26  

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

بللخصلئص التللية :

.MULTIINVEST SUD : التيدية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشلط 

بلملغرب وبللخلرج ب :

سحق وتكيير الحجلرة واستغالل 

وديع مقللع الرمل والح�ضى....

 48( الرقم   : االوتدلعي  املقر 

 2 الشقة  الوالء  شلرع  سدية  عدلرة 

الداخلة.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأس امللل : حدم في مبلغ 88.888د 

مرهم مقيم إج  888د حصة من فئة 

88د مرهم للواحدة.

سلرة  الييدة   : امللل  رأس  توزيع 
الرمالوي 334 حصة.

الييد اليلس بنيدير 333 حصة.
الييدة سعلم بومرقة 333 حصة.
اليلس  الييد  تعيين  تم   : التييير 

بنيدير كديير للشركة.
من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 

فلتح ينلير وتنتهي في د3 مسيد ر.
بلملحكدة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بتلريخ  الذهب  بوام  االبتدائية 
رقم  تحت  د282،  نوفد ر  6د 
التجلري  وبللسجل  29)د/د282 

تحت رقم د)97د.
265 P

SABIASOL
SARL

مقرهل االوتدلعي : رقم 984 حي 
الوكللة الداخلة املغرب

رقم التقييد في السجل التجلري : 
79د5.

اعالن متعدم القرارات
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
اتخلذ  تم  د282،  يوليو  9د  في  املؤرخ 

القرارات التللية :
مل  عل   ينص  الذي   : د  رقم  قرار 
إج   الشركة  رأسدلل  من  الرفع   : يلي 

5.888.888د مرهم.
قرار رقم 2 :

تتدثل   : يلي  مل  عل   ينص  الذي 
ب  الجديني  محدد  الييد  اسهم 
 MJI شركة  ماخل  حصة   72888

.HOLDING SARL
قرار رقم 3 :

تتدثل   : يلي  مل  عل   ينص  الذي 
ب  الجديني  عدنلن  الييد  اسهم 
 MJI شركة  ماخل  حصة   39888

.HOLDING SARL
قرار رقم 4 :

تتدثل   : يلي  مل  عل   ينص  الذي 
ب  الجديني  املل  الييدة  اسهم 
 MJI شركة  ماخل  حصة  9588د 

.HOLDING SARL
عل  ينص  الذي   :   5 رقم   قرار 

 مل يلي :

بلقيس  الييدة  اسهم  تتدثل 

ماخل  حصة  9588د  ب  ابتيلم 

.MJI HOLDING SARL شركة

مل  عل   ينص  الذي   :  6 رقم  قرار 

الجديني  كريم  الييد  تعيين   : يلي 

كديير للشركة.

مل  عل   ينص  الذي   :  7 رقم  قرار 

الفرمي  بتوقيع  الشركة  التزام   : يلي 

ميير  بصفته  الجديني  كريم  للييد 

للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يوليو  9د  بتلريخ  بللداخلة  االبتدائية 

د282، تحت رقم د322/282د.

266 P

KIMSOL
SARL AU

مقرهل االوتدلعي : رقم 984

حي الوكللة الداخلة املغرب

رقم التقييد في السجل التجلري : 

77د5

اعالن متعدم القرارات
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

اتخلذ  تم  د282،  يوليو  9د  في  املؤرخ 

القرارات التللية :

مل  عل   ينص  الذي   : د  رقم  قرار 

إج   الشركة  رأسدلل  من  الرفع   : يلي 

3.888.888د مرهم.

قرار رقم 2 : الطي ينص عل  مل يلي 

: تتدثل حصص الييد كريم الجديني 

الشركة  ماخل  حصة  38888د  ب 

 JIKA INVESTMENT HLODING

.SARL

مل  عل   ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

الجديني  كريم  الييد  تعيين   : يلي 

كديير للشركة.

مل  عل   ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 

الفرمي  بتوقيع  الشركة  التزام   : يلي 

ميير  بصفته  الجديني  كريم  للييد 

للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يوليو  9د  بتلريخ  بللداخلة  االبتدائية 

د282، تحت رقم د32د/د282.

267 P

KIMSOL
SARL AU

مقرهل االوتدلعي : رقم 984

حي الوكللة الداخلة املغرب

رقم التقييد في السجل التجلري : 

77د5

اعالن متعدم القرارات
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 4د سبتد ر 2828، تم اتخلذ 

القرارات التللية :

قرار رقم د : الذي ينص عل  مل يلي 

: ت رع بللحصص بنيبة 88.888د من 

الفالحي لزووهل  طرف الييدة سهلم 

الييد كريم الجديني.

مل  عل   ينص  الطي   :  2 رقم  قرار 

التجلري للشركة  : توسيع نشلط  يلي 

وبيع  شراء   : يلي  مل  بإضلفة  وذلك 

العقلرات واارا�ضي الزراعية.

قرار رقم 3 : الذي ينص عل  مل يلي 

: تعيين الييد كريم الجديني كديير 

في  الصالحية  كلمل  ومنحه  للشركة 

التوقيع.

قرار رقم 4 : الذي ينص عل  مل يلي 

: تحويل الشكل القلنوني للشركة من 

إج   املحدومة  امليؤولية  شركةذات 

شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الشريك الوحيد.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي في البنوم التللية : 2، 

3، 6، 7 و5د.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللداخلة بتلريخ 25 سبتد ر 

2828، تحت رقم )8)/2828.

268 P
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JIKA INVESTMENT HLDING
SARL AU

مقرهل االوتدلعي : رقم 3دد

حي الوكللة الداخلة املغرب
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5383

اعالن متعدم القرارات
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 5د سبتد ر 2828، تم اتخلذ 

القرارات التللية :

عل  ينص  الذي    : د  رقم   قرار 

 مل يلي :

 GROUPE تغيير إسم الشركة من

 JIKA INVESTEMENT إج    JNKA

.HOLDING SARL AU

عل   ينص  الذي   :  2 رقم   قرار 

مل يلي :

للشركة  التجلري  النشلط  توسيع 

ينص  التي  ااوج   الفقرة  بإضلفة 

سلبية  قلبضة  شركة   : يلي  مل  عل  

لالستثدلر واملشلركة املللية في شركلت 

اخر .

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي في البنوم التللية : 2 

و3.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللداخلة بتلريخ 24 سبتد ر 

2828، تحت رقم 88)/2828.

269 P

STE INDIGO RIMAL
SARL AU

رأسدللهل : 5.888.888 مرهم

مقرهل : الرقم )48 عدلرة سدية 

شلرع الوالء الشقة 2 الداخلة

تعديالت قلنونية
طبقل لعقد عرفي بتلريخ 25 أكتوبر 

د282، قرر الشريك الوحيد للشركة 

مل يلي :

تحرير البقية من رأسدلل الشركة 

نقدا والتي تبلغ 3.758 مرهم.

و7   6 للبندين  املقلبل  التعديل 

وتحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
د282،  نوفد ر   22 بتلريخ  بللداخلة 

تحت رقم 56)د/د282.
270 P

ALICANTE IMMOBILIER
SARL AU

سجل تجلري رقم د46542
التعديالت القلنونية

الجدع  اوتدلع  محضر  بدووب 
نوفد ر  8د  بتلريخ  علمي  غير  العلم 
في  الوحيد  امليلهم  وافق  د282، 
االسهم  نقل  عل   املذكورة  الشركة 
من وهة  بوغالوي  إيدلن  االنية  بين 
وهة  من  برغالوي  ميلوم  والييد 

أخر .
بوغالوي  إيدلن  اآلنية  استقللة 

من منصبهل كدديرة.
تعديل املقلبلة في النظلم ااسل�ضي.
برغالوي  ميلوم  الييد  تعيين 

مديرا وديدا.
اعتدلم قوانين وديدة منقحة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نوفد ر د282، تحت رقم 6)3د8).
271 P

FARID CHASSE
SARL AU

املقر االوتدلعي : 9 زنقة سوييرة 
عدلرة رقم 8د، الربلط، املحيط

رأس ملل الشركة : 88.888د رهم.
رقم السجل التجلري : 26749د.

قرر امليير الشريك الوحيد بتلريخ 
2د أكتوبر د282 مل يلي :

وتصفيتهل  للشركة  املبكر  الحل 
حبيل.

الدليمي  فريد  الييد  تعيين 
مصفيل للشركة.

9، زنقة سوييرة   : مقر التصفية 
عدلرة رقم 8د، الربلط، املحيط.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  وقد 
بللربلط  التجلرية  للدحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282،  نوفد ر  5د  بتلريخ 

85دد9دد.
272 P

 SALAFIN
شركة ميلهدة ذات مجلس الرقلبة 

ومجلس اإلمارة الجدلعية
يبلغ رأسدللهل 988.دد2.4د3 مرهم
املقر االوتدلعي: زينيت مليلنيوم 

العدلرة ) سيدي معروف
الدار البيضلء

السجل التجلري رقم : 437))
 تجديد مدة مهلم أعضلء مجلس 
ملجلس  وديد  عضو  وتعيين  الرقلبة 

الرقلبة :
الجدعية  مداوالت  بدقت�ضى 
يونيو  دد  بتلريخ  العلمية  العلمة 
أعضلء  مهلم  مدة  تجديد  تم  د282، 
 6 وملدة  الحلليين  الرقلبة  مجلس 

سنوات مللية :
الييدة كوثر ووهراتي،

الييدة سلمى تلزي،
الييد إبراهيم بنجلون التويمي، 

الييد امين بوعبيد،
الييد امريس بنجلون، 

الييد عدر تلزي،
الييد سدير بلعلي.

بلنعقلم  مهلمهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العلمة  الجدعية 
في  املنهية  املللية  الينة  حيلبلت 

د3 مون ر 2826.
 François تجديد مدة مهلم الييد
ميتقل  عضو  بصفته   MIQUEU
سنوات   5 وملدة  الرقلبة،  ملجلس 
مللية تنتهي بلنعقلم الجدعية العلمة 
التي ستبث في حيلبلت الينة املللية 

املنهية في د3 مون ر 2825.
فكري  صفلء  الييدة  تعيين 
بصفتهل عضو ميتقل ملجلس الرقلبة 

ملدة 6 سنوات مللية. 
بلنعقلم  مهلمهل  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العلمة  الجدعية 
في  املنهية  املللية  الينة  حيلبلت 

د3 مون ر 2826.
اإليداع القلنوني:

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 
24 نون ر د282، تحت رقم 695د8).

    من أول التلخيص والنشر

273 P

ZAWAJKOM.MA
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

قد  د282،  نوفد ر   4 بتلريخ  الربلط 

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدومة ذات الشريك الوحيد.

.ZAWAJKOM.MA : التيدية

الهدف االوتدلعي : معلوميلت.

م رمج، محلل، مصدم.

يخص  مل  كل  في  االستشلرات 

االنترنيت.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.

سديرة نليت بكريم 888د حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

2د مكرر شقة  : عدلرة رقم  املقر 
رقم 83 زنقة لبنلن املحيط، الربلط.

امليير : سديرة نليت بكريم.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

53د56د.

274 P

STE AMANSOND
SARL AU

 SIEGE SOCIAl : MOULAY

BOUSSLHAM CENTRE

RC :26589

تعديالت
تفويت حصص وتغيير الهدف 

والتيدية وامليير
بدووب محضر الجدع العلم الغير 

د282،  نوفد ر  5د  بتلريخ  العلمي 
بيوق  التسجيل  بدصلحة  املسجل 

نوفد ر  7د  بتلريخ  الغرب  أربعلء 

الشريك  طرف  من  تقرر  د282، 

أملنيوند   AMANSOND الوحيد 

ش م م بشريك واحد.
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املدلوكة  الحصص  تفويت 
بطلقة  رقم  حزيون  نلمية  للييدة 
دS49327 بحصة  التعريف الوطنية 
الزهراء  فلطدة  والييدة   258
العلمي رقم بطلقة التعريف الوطنية 
GB64746 لفلئدة الييد مرام شحو 
بتلريخ  املزمام   MOURAD CHOHO
لبطلقة  الحلمل  د97د  مسيد ر  5د 
ب  اليلكن   ،GB28985 التعريف 
طنجة   7 رقم   2 الزنقة  فييتل  فيال 
الطي أصبح الشريكللوحيد للشركة.

الذي   : الشركة  تيدية  تغيير 
عوض   AMANSOND أصبح 

.INTERMEDIAIRE FINANCE
أصبح  الشركة  ميير  تغيير 
املزمام  شحو  مرام  الييد  بدقتضله 
ب 5د مسيد ر د97د الحلمل لبطلقة 
 GN28985 الوطنية  التعريف 
 2 الزنقة  فييتل  فيال  ب  اليلكن 
غير  ملدة  وحيد  ميير  طنجة   7 رقم 

محدومة.
ااسل�ضي  القلنون  تحيين  تم 

للشركة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
الغرب  أربعلء  بيوق  االبتدائية 
رقم  تحت  د282،  نوفد ر   22 بتلريخ 

466/د282.
275 P

TAD STUDIO
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  قد  بللربلط  د282  7د نوفد ر 
وضع القلنون ااسل�ضي لشركة تحدل 

الخصلئص التللية :
 TAD STUDIO SARL  : التيدية 

.AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد.
الديكور   : االوتدلعي  الهدف 
الداخلي  والتصديم  واملفروشلت 

العلم.
االشهلر  في  الخدملت  تقديم 
والتصديم  والتطوير  والتيويق 

االلكتروني.

تقديم الخدملت العقلرية.

تصنيع املالبس حيب الطلب.

صبلغة ااثلث.

املعلوميلت  تكنولوويل  تصديم 

وتطوير الويب.

االستيرام والتصدير.
رأس امللل : 8.888د مرهم مقيدة 

مرهم  88د  فئة  من  حصة  88د  إج  

الشكل  عل   موزعة  الواحدة  للحصة 

: الييد اليلس الطللبي العلمي  التلجي 

88د حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االوتدلعي  املقر 

حي  الحومر  ميور  الثللث  الطلبق   (2

سعقوب املنصور الربلط.

الطللبي  اليلس  الييد   : امليير 

العلمي.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

د3د56د.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداغ  تم 

التجلرية بللربلط تحت رقم 28824د 

بتلريخ 24 نوفد ر د282.

276 P

GLAMOUR CAFE
SARL AU

السجل التجلري املحكدة االبتدائية 

تدلرة : د3473د

تأسيس الشركة
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

)2 أكتوبر د282، تم تأسيس شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد خصلئصهل كللتلجي :

.GLAMOUR CAFE : التيدية

 5 رقم  محل   : االوتدلعي  املقر 

تجزئة النصر تدلرة.

املدة : 99 سنة.

الهدف االوتدلعي : هدف الشركة 

خلروه  أو  املغرب  ماخل  سواء 

لحيلبهل أو لحيلب اآلخرين :

قلعة الشلي مدون حفالت.
رأس امللل : حدم رأسدلل الشركة 
إج   مقيدة  مرهم  8.888د  مبلغ  في 
مرهم  88د  فئة  من  حصة  88د 
للشريك  تعوم  كلهل  الواحدة  للحصة 

الوحيد.
الييد ابور�ضى هشلم 88د حصة 

بقيدة 8.888د مرهم.
التييير : تم تعيين الييد أبور�ضى 
غير  وملدة  للشركة  كديير  هشلم 

محدومة.
بللتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 
املنفرم للييد ابور�ضى هشلم لجديع 

العقوم واملعلمالت.
كتلبة  لد   تم   : القلنوني  اإليداع 
بتدلرة  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
التجلري  بللسجل  تسجيلهل  تم  وقد 
نوفد ر  7د  بتلريخ   225( رقم  تحت 

د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

277 P

NEOCITY
SARL AU

رأسدللهل ب 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي : الرقم 4 زنقة وام 
زيز الطلبق الثللث، الشقة رقم 7، 

أكدال، الربلط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
فلتح  في  د282، ومسجل  24 سبتد ر 
شركة  تأسيس  تم  د282،  أكتوبر 

تحدل الخصلئص التللية :
.NEOCITY : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
شريك  وذات  محدومة  ميؤولية 

وحيد.
في  مقلول   : االوتدلعي  الهدف 

ااشغلل املختلفة أو البنلء.
مقلول في البنلء.

املعلمالت العقلرية.
مرهم  88.888د   : امللل  رأس 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

عدا  مل  سنة  كل  من  مسيد ر  د3  إج  

الينة ااوج  تبتدئ من تلريخ تأسيس 

الشركة إج  د3 مسيد ر.
زنقة   ،4 الرقم   : االوتدلعي  املقر 

الثللث، الشقة رقم  وام زيز، الطلبق 

7، أكدال الربلط.

صلبر  محدد  الييد   : التييير 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  مليلني 

كديير   AB4627د رقم  الوطنية 

وحيد في الشركة ملدة غير محدومة.

توزيع ااربلح : من ااربلح الصلفية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتيلط القلنوني 

والبلقي يوزع بين الشركلء.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نوفد ر   23 بتلريخ 

9966دد.

.RC N° 56875د

278 P

NEO IMMOBILIER
SARL

راسدللهل ب : 358.888 مرهم

املقر االوتدلعي : الرقم 25 مكرر، 
زنقة وبل بويبالن، الشقة رقم 9، 

أكدال، الربلط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

في  ومسجل  د282،  سبتد ر   24

شركلء  قرر  د282،  38 سبتد ر 

الشركة مل يلي :

الذي  الشركة  رأسدلل  في  الزيلمة 

مرهم   358.888 في  محدما  كلن 

بخلق  788.888 مرهم وذلك  ليصبح 

من  وديدة  اوتدلعية  3.588 حصة 
فئة 88د مرهم للحصة تكتب وتحرر 

نقدا بدبلغ قرمه 358.888 مرهم.

الجديد  التقييم  ويصبح 

لرأسدلل الشركة كدل يلي :

مليلني  صلبر  محدد  الييد 

638.888 مرهم.

 78.888 سليم  وهلن  الييدة 

مرهم.

املجدوع : 788.888 مرهم.
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سليم  وهلن  الييدة  استقللة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
كدييرة  مهدتهل  من   A335949 رقم 

للشركة مع االبراء.
تعيين الييد محدد صلبر مليلني 
الوطنية  لبطلقةالتعريف  الحلمل 
في  وحيد  كديير   AB4627د رقم 

الشركة ملدة غير محدومة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  د282،  نوفد ر  دد  بتلريخ 

د984دد.
.RC : 6843د

279 P

KLS
SARL

رأسدللهل : 8.888د مرهم
املقر االوتدلعي : شلرع املوحدين 
الطلبق رقم دG، الشقة رقم 89د 

ملرينل شوبينغ الدار البيضلء
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
ومسجل  د282،  سبتد ر  د2  في 
شركلء  قرر  د282،  27 أكتوبر  في 

الشركة مل يلي :
من  اوتدلعية  حصة   58 تفويت 
طرف  من  للحصة  مرهم  88د  فئة 
العرو�ضي  ااحددي  رانية  الييدة 

للييد محدد حين معنينو.
الييدة  من  كل  يصبح  وبللتلجي 
والييد محدد حين  كراكشو  مريم 
ويصبح  الشركة  في  شركلء  معنينو 
الشركة  لراسدلل  الجديد  التقييم 

كدل يلي :
 5888 كراكشو  مريم  الييدة 

مرهم.
معنينو  حين  محدد  الييد 

5888 مرهم.
املجدوع : 8.888د مرهم.

االحددي  رانية  الييدة  استقللة 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  العرو�ضي 
مهدتهل  من   A362642 رقم  الوطنية 
وبللتلجي  االبراء  مع  للشركة  كدييرة 
تصبح الييدة مريم كراكشو الحلملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
)A788(6  املييرة الوحيدة للشركة 

ملدة غير محدومة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282،  نوفد ر   9 بتلريخ  البيضلء 

.RC:4422تحت رقم 799466، 7دد
280 P

 ETABLISSEMENT
 MOHAMMED EL ATERI

PRIVE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  د282  ملرس   3 بتلريخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
الخصلئص  تحدل  وحيد  بشريك 

التللية :
 ETABLISSEMENT  : التيدية 

.MOHAMMED EL ATERI PRIVE
الهدف : مؤسية خصوصية.

شلرع   5 رقم   : التجلري  العنوان 
الطلبق  العبلمي  حي  ااول  الحين 

ااول تدلرة.
الرأسدلل : حدم رأسدلل الشركة 
88د  إج   مقيدة  مرهم  8.888د  في 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة.
التييير : تم تعيين الييدة فلطدة 
الزهراء ايت سوي�ضي كدييرة للشركة 

ملدة غير محدومة.
املدة : مدة عدر الشركة 99 سنة 

من تلريخ التأسيس النهلئي.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
التجلري  السجل  في  التقييد  تم 
بلملحكدة االبتدائية بتدلرة تحت رقم 

7د334د بتلريخ 6د يونيو د282.
281 P

OPTICAL GALERIE SALE
SARL

السجل التجلري : 24245
االستثنلئية  القرارات  بدووب 
بتلريخ  د  لشركة  الوحيد  للديلهم 
 OPTICAL د282  أغيطس  7د 

.GALERIE SALE SARL

التجلري  السجل  في  املسجلة 

.24245

اتخذت القرارات التللية :

استقللة الييد كيحل محدد من 

مهلمه كديير.

لكرنبي  انس  الييد  تعيين  تأكيد 

بصفته امليير الوحيد.

النظلم  في  املقلبل  التعديل 

ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2( بتلريخ  بلملحددية  االبتدائية 

رقم  قلنون  بدووب  د282  أكتوبر 

.37782

282 P

NOV8

SARL

السجل التجلري رقم 496899

االستثنلئية  القرارات  بدووب 

أكتوبر   22 بتلريخ  الوحيد  للديلهم 

ذات  شركة   NOV( لشركة  د282 

في  املسجلة  املحدومة  امليؤولية 

السجل التجلري تحت رقم 496899، 

اتخذت القرارات التللية :

بيع االسهم املتداخلة بين :

قلم منير لصللح ايريك ايم وونين 

براميل,

وولين  ايم  ايريك  الييد  تعيين 

براميل بصفته امليير الثلني :

للشركة  القلنوني  الشكل  تعيين 

ذات  ميؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إج   الوحيد  الشريك 

ميؤولية محدومة.

النظلم  في  املقلبل  التعديل 

ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  البيضل  بللدار  التجلرية 

رقم  قلنون  بدووب  د282  أكتوبر 

.79996(

283 P

OPTIC LEMSSAADI
SARL AU

تأسيس شركة محدومة امليؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

تم  قد  د282،  أبريل  4د  يوم  بيال 

امليؤولية  محدومة  شركة  تأسيس 

تحدل  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصلئص التللية :

 OPTIC LEMSSAADI  : التيدية 

.SARL AU
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

88د  بثدن  888د حصة  عل   مقيم 

مرهم للحصة.

الوفلء  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 
القرية  الفرح  حي   4 قطلع  47د  رقم 

سال.

مخصص   : االوتدلعي  الهدف 

نظلراتي مبصري.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

الييدة  الشركة  سيير   : التييير 

بدوار  القلطنة  اسية  مليلعدي 

والحلملة  سال  احصين  اهالل  أوالم 

 AB(4449د رقم  الوطنية  للبطلقة 

ملدة غير محدومة.

كتلبة  لد   تم   : القلنوني  اإليداع 

بيال  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نوفد ر   ( يوم 

.3755(

 : التجلري  السجل  في  االندراج 
التجلري  بللسجل  الشركة  سجلت 

بيال تحت رقم 47)34.
لإليداع والنشر

284 P

املركز الخاص لالستشارة 
والتوجيه بالرباط

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

تحرير  تم  بللربلط  9د28  38مسيد ر 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية املحدومة.

الخلص  املركز   : التيدية 

لالستشلرة والتوويه.
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املقر االوتدلعي : )4 شلرع فلل ولد 

عدير أكدال، الربلط.

واالستشلرة  التكوين   : الهدف 

االستشلرة  وخدملت  القلنونية 

والتجلري  االقتصلمي  والتوويه 

والصنلعي.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي للشركة.

رأس امللل : 8.888د مرهم مقيم 

مرهم  88د  فئة  من  88د حصة  عل  

لكل واحدة.

اإلمارة : تييير الشركة من طرف 

الييد محدد املجدوبي.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

رقم 42495د.

تم اإليداع القلنوني لد  مصلحة 

السجل التجلري  بلملحكدة االبتدائية 

2828 تحت  )2 ينلير  بللربلط بتلريخ 

رقم 543.

285 P

STE BECONAME

SARL AU

 BECONAME  : اللقب االوتدلعي 

.SARL AU

الشركلء : الييد محدد تواب ب و 

.D575)د(

رأس امللل : 88.888د مرهم.

888د   : االوتدلعية  الحصص 

حصة للييد محدد تواب.

امليير : الييد محدد تواب.

املقر االوتدلعي : رقم 54 مجدوعة 

النخيل تقدم الربلط.

الهدف االوتدلعي : أعدلل متنوعة 

أو انشلءات.

نقل البضلئع واافرام.

السجل التجلري : 46635د.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط.

286 P

FADIL LIGHT
SARL AU

راسدللهل : 2.888.888 مرهم
املقر االوتدلعي : 28 شلرع كولونيل 
العالم حي اليالمة 3 الدار البيضلء

تغيير في القلنون ااسل�ضي
االستثنلئي  العلم  الجدع  قرر 
مسيد ر  7د  بتلريخ  املنعقد  للشركة 

2828 مل يلي :
للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 
شلرع  ملتقى  امليتشفيلت  حي  إج  
انوال وشلرع 2 ملرس الطلبق اليفلي 

الدار البيضلء.
القلنون  من   4 رقم  الفصل  تغيير 

ااسل�ضي للشركة.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282،  أبريل  فلتح  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88)772
من أول االستخالص والنشر

287 P

 SBS EMULSION
رأس مللهل : 388888 مرهم
 مركزهل االوتدلعي املنطقة 
الصنلعية القصر رقم  68  

الصخيرات
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
بتلريخ  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيت  د282،  أكتوبر  )د 
بلملواصفلت  محدومة  ميؤولية  ذات 

التللية :
.SBS EMULSION  : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل   
ميؤولية محدومة.

إمارة   : االوتدلعي  الهدف    
تحويل  الصنلعية،  العدليلت 
املحروقلت،  بيع  البتومين،  مشتقلت 

التصدير واالستيرام.    
: يصل رأسدللهل  الشركة  رأسدلل 
388.888 مرهم مكون  إج   االوتدلعي 
من 388  حصة  من فئة 888د مرهم 
للواحدة محررة بشكل كلمل وموزعة 

كللتلجي :

الييد اشنى ابراهيم  88د حصة.
الييد صبيو محدد 88د حصة.

امينة   الزرواجي  املرزوقي  الييدة 
88د حصة.

املنطقة   : االوتدلعي  املقر 
  68 رقم  القصر  الصنلعية 

الصخيرات.
 الينة املللية : من فلتح ينلير إج  

د3 مسيد ر.
ابتداء  سنة   99  : القلنونية  املدة 

من التسجيل في السجل التجلري.
اشنى  الييدان  عين   : التييير 
مييران  محدد  وصبيو  ابراهيم 

لشركة ملدة غير محدومة.
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
بتدلرة  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 
رقم  تحت  د282،  نوفد ر   24 يوم 

.6((7
ملخص قصد النشر

288 P

STE SKIZAA3
شركة ذات ميؤولية محدومة

راسدللهل : 8.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى 
بن نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 

6، غوتييه الدارالبيضلء
السجل التجلري رقم : دد4236

العلمي  العلم  محضر  عل   بنلءا 
تقرر  د282،  يونيو   38 بتلريخ  والغير 

مل يلي :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 
دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء.
زنقة   ،49  : التلجي  العنوان  إج  
املعلريف  3 رقم  بركلت   أحدد 

 الدار البيضلء.
صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.
االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.
لد   القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
بللدارالبيضلء بتلريخ 5د نون ر د282، 

تحت رقم 88367).
قصد النشر االعالن

289 P

 STE THE ENGLISH
TEACHERS

شركة ذات ميؤولية محدومة
راسدللهل : 8.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 

نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 7243)2

العلمي  العلم  محضر  عل   بنلءا 
تقرر  د282،  يونيو   38 بتلريخ  والغير 

مل يلي :

نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 

دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 

اج  العنوان التلجي :
 3 رقم  بركلت،  احدد  زنقة   49

املعلريف الدارالبيضلء.

صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم د83د8).
قصد النشر االعالن

290 P

STE FICONEXT
شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد
راسدللهل : 8.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 

نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 257)43

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 
الوحيد بتلريخ 38 يونيو د282، تقرر 

مل يلي :

نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 

دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 
احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  
بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.
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صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم 838د8).
قصد النشر االعالن

291 P

 STE AC ARCHITECTURE 

PAYSAGERE CONCEPT

شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد

راسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 

نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 428239

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 

الوحيد بتلريخ 38 يونيو د282، تقرر 

مل يلي :

نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 

رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 

دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 

احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  

بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.

صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم 832د8).
قصد النشر االعالن

292 P

STE CHZ ADVISORY  
شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد
راسدللهل : 8.888دد مرهم

مقرهل االوتدلعي : شلرع سعقوب 
املنصور، زنقة حلج ويالني الوفير 

الطلبق االر�ضي رقم 6د
السجل التجلري رقم : 322875

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 
الوحيد بتلريخ 24 يونيو د282، تقرر 

مل يلي :
من  للشركة  الرئي�ضي  املقر  نقل 
حلج  زنقة  املنصور،  سعقوب  شلرع 
رقم  االر�ضي  الطلبق  الوفير  ويالني 
6د، الدارالبيضلء اج  العنوان التلجي : 
49 زنقة احدد بركلت، رقم 3 املعريف 

الدارالبيضلء.
من    4 للدلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.
اعتدلم النظلم االسل�ضي املحدث.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 
القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم 835د8).
قصد النشر االعالن

293 P

STE CIF
شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد
راسدللهل : 8.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 
نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء
السجل التجلري رقم : د36354

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 
د282،  سبتد ر   29 بتلريخ  الوحيد 

تقرر مل يلي :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 
دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 
احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  
بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.

وديدة  تجلرية  أنشطة  اضلفة 

لغرض الشركة.

صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 7د نون ر د282، 

تحت رقم 54)88).
قصد النشر االعالن

294 P

STE IPROCEL MAROC

شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد

راسدللهل : 58.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 

نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 3627د3

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 

الوحيد بتلريخ 38 يونيو د282، تقرر 

مل يلي :

نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 

رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 

دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 

احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  

بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.

صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم 833د8).
قصد النشر االعالن

295 P

STE IPTECNO MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد
راسدللهل : 58.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 
نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء
السجل التجلري رقم : 3)4269

العلم  الجدع  محضر  عل   بنلءا 
د282،  5 ف راير  الغير العلمي بتلريخ 

تقرر مل يلي :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 
دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 
اج  العنوان التلجي : دد شلرع ابن هيتم 

طنجة.
من   4 للدلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.
اعتدلم النظلم االسل�ضي املحدث.

االوراءات  التدلم  صالحيلت 
القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
بللدارالبيضلء بتلريخ 23 نون ر د282، 

تحت رقم 423د8).
قصد النشر االعالن

296 P

 STE MFZ AFRICA
CONSULTING

شركة ذات ميؤولية محدومة
بشريك وحيد

راسدللهل : 8.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 
نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء
السجل التجلري رقم :   85)345

بنلءا عل  محضر قرارات الشريك 
الوحيد بتلريخ 38 يونيو د282، تقرر 

مل يلي :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 
رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 
دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 
احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  
بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.
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صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 7د نون ر د282، 

تحت رقم 53)88).
قصد النشر االعالن

297 P

STE SF MAROC

شركة ذات ميؤولية محدومة

بشريك وحيد

راسدللهل : 8.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : 8د زنقة مو�ضى بن 

نصير،  الشقة رقم دد، الطلبق 6، 

غوتييه الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : دد4248

العلم  الجدع  محضر  عل   بنلءا 

 38 بتلريخ  العلمي  والغير  العلمي 

يونيو د282، تقرر مل يلي :

نقل املقر الرئي�ضي للشركة من 8د 

رقم  الشقة  نصير،   بن  مو�ضى  زنقة 

دد، الطلبق 6، غوتييه الدارالبيضلء 

احدد  زنقة   49  : التلجي  العنوان  اج  

بركلت، رقم 3 املعريف الدارالبيضلء.

صيلغة  واعلمة  املقلبل  التعديل 

النظلم االسل�ضي.

االوراءات  التدلم  الصالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم 834د8).
قصد النشر االعالن

298 P

STE EDMARK MOROCCO
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة
راسدللهل : 3.988.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : الطلبق االر�ضي، 
64 شلرع عين تووطلت بروكون  

الدارالبيضلء

السجل التجلري رقم : 3)2977 

الدارالبيضلء

العلم  الجدع  محضر  قرار  تحت 

الغير العلمي املنعقد بتلريخ 8د ف راير 

د282، تم اتخلذ القرارات التللية :

 ROLAND IAN الييد  تعيين 

كديير   DAGURO DUMLANO

للشركة.

النظلم  عل   املترتب  التعديل 

االسل�ضي.

االوراءات  اتدلم  صالحيلت 

القلنونية.

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 22 نون ر د282، 

تحت رقم د4دد8).
قصد النشر االعالن

299 P

 STE FLEUR D’ORCHIDEE
SARL

حل مبكر للشركة
علم  ودع  محضر  بدقت�ضى 

 FLEUR شركة  لشركلء  استثنلئي 

بتلريخ واملنعقد   D’ORCHIDEE 

ايجلم حل  تقرر  د282،   38 سبتد ر 

مبكر للشركة.

املقر  وهو  التصفية  مقر 

شلرع   ( كلم   : للشركة  االوتدلعي 

محدد اليلمس اليوي�ضي الربلط.

ملكية  لزرق  الييدة  تعيين  وتم 

كدصفية للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

نون ر   22 بتلريخ  9244دد  رقم  تحت 

د282.

300 P

STE AAK BAT
شركة ذات ميؤولية محدومة

تلسيس شركة
ومحرر  عرفية  عقوم  بدقت�ضى 
أكتوبر  4د  بتلريخ  بللدارالبيضلء 
االسلسية  القوانين  وضع  تم  د282، 
امليؤولية  محدومة  لشركة 

بلملواصفلت التللية :
الشكل القلنوني : شركة محدومة 

امليؤولية.
بلت  ااك   : االوتدلعية  التيدية 

.AAK BAT
البنلء، مطور   : االوتدلعي  الهدف 

عقلرات.
ابن  زنقة  7دد   : االوتدلعي  املقر 
االول  الطلبق  الزرقلء  اقلمة  منير 

الرقم 2 املعلريف الدارالبيضلء.
88.888د  في  محدم   : الراسدلل 
مرهم مقيم اج  888د حصة من فئة 
مكتتبة  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

ومحررة كليل من طرف الشركلء.
تلريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
التجلري اال اذا  التسجيل في السجل 

تم حلهل أو تدديدهل.
عبد  الييد   : الشركلء 
في  ولد  مغربي  احديطو،  الكريم 
تيزنيت،  بترسواط  د979/86/2د 
2 شلرع املعطي  القلطن بحي التييير 
الدارالبيضلء،   35 رقم  بوعبيد 
الوطنية  التعريف  للبطلقة  الحلمل 

.BL2(699 رقم
الييد عبد الهلمي رشيق، مغربي 
العين  براس  979/85/26د  في  ولد 
تجزئة  85د  ب  القلطن  سطلت، 
للبطلقة  الحلمل  برشيد،  ركراكة 

.WB72843 التعريف الوطنية رقم
مغربية،  العدري،  ايدلن  الييدة 
بأسفي،  8د/85/د288  في  ولدت 
شلمة  تجزئة  )6د  بفيال  القلطنة 
التعريف  للبطلقة  الحلمل  برشيد، 

.WA29(925 الوطنية رقم
التييير : عين الييد عبد الكريم 
 Mr. ABDELKARIM احديطو 
AHMITOU كديير للشركة ملدة غير 

محدمة.

من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 
كل  من  مسيد ر  آخر  اج   ينلير  فلتح 

سنة.
قرار  بواسطة  يتم   : تخصيص 
بعد  الصلفي  الربح  توزيع  الشركلء 
وبعد  اليلبقة  الخيلئر  خصم 
استخالص احتيلط وتوزيع االربلح   5 

% من االربلح.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
 79983( رقم  تحت  بللدارالبيضلء، 
التجلري  يللسجل  الشركة  وتسجيل 
نون ر   5 بتلريخ  املحكدة  نفس  لد  

د282، تحت رقم د32د52.
للخالصة والبيلن

امليير

301 P

 STE AGENCIA DE
PRENSAEFE SUCC

مقرهل االوتدلعي : 5-3 زنقة مدنين 
8888د الربلط

السجل التجلري رقم : 73.875 
الربلط

تغيير مدير فرع
مجلس  رئيس  قرار  بدووب 
برينيل  مي  أخيييل  شركة  امارة 
 AGENCE »إس.ام.ام«  اي.في.ش.م.إ 
 ،DE PRESENSAEFE S.A.U .S.M.E
املؤرخ في 6د يونيو د282 تقرر مل يلي 

:
خلفيير  فراسييكو  الييد  عزل 
 FRANCISCO JAVIER أوتلزو إيلكلنو
OTAZU ELCANO من مهلمه كددير 

للفرع.
اسبلميرني  ملريل  الييدة  تعيين 
 MARIA TRASPADERNE نلفلرو 
أخينييل  للفرع  كدديرة   NAVARO
 AGENCIA DE إي.في  برينيل  مي 

.PRESENSAEFE
اتدلم  أول  من  اليلط  تفويت 

االوراءات.
كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  ضبط 
رقم  تحت  د282،  نون ر  8د  بتلريخ 

د)9)دد.
للخالصة والبيلن

امليير

302 P
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STE ATMA LINGERIE

.S.A
راسدللهل : 4.888.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : تجزئة رقم م 2، 

الحي الصنلعي تقدوم، الربلط

السجل التجلري رقم : 49249 

الربلط
استقللة وتعيين اماري

مجلس  محضر  بدقت�ضى 

 ATMA النجري  اتدل  لشركة  االمارة 

ملرس   25 بتلريخ  املنعقد   LINGERIE

العلم  االوتدلع  ومحضر  د282، 

د282،  يونيو  د2  بتلريخ  العلمي 

املنعقد بواسطة اوتدلع مرئي سدعي 

تقرر مل يلي :

ملمير  ملتيو  الييد  استقللة 

مهلمه  من   MATHIEU MAMERE

كلماري.

كروتز  غييوم  الييد  تعيين 

GUILLAUME KRETZ كلماري.

واحد  سهم  بيع  عل   املصلمقة 

 MATHIEU ملمير  ملتيو  الييد  بين 

كروتز  غييوم  والييد   MAMERE

.GUILLAUME KRETZ

اتدلم  أول  من  اليلط  تفويت 

االوراءات.

كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  ضبط 

رقم  تحت  د282،  نون ر   4 بتلريخ 

28))دد.
للخالصة والبيلن

امليير

303 P

 STE CENTRE ATLANTIQUE

 RABAT DE FORMATION

PRIVE
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة
راسدللهل : 68.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : شلرع فلل ولد 

عدير عدلرة رقم دد شقة رقم 2 

أكدال الربلط

تلسيس شركة

بتلريخ العرفي  العقد   بدقت�ضى  

 دد أغيطس د282، تم وضع قوانين 

الشركة ذات املديزات التللية :

 CENTRE  : التيدية   

 ATLANTIQUE RABAT DE

.FORMATION PRIVE SARL

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.

الغرض االوتدلعي بلنجلز :

مركز التكوين املنهي، مروس الدعم 

والتقوية وخدملت املعلوميلت.

املدة : حدمت في 99 سنة.

ولد  فلل  شلرع   : االوتدلعي  املقر 

 2 رقم  شقة  دد  رقم  عدلرة  عدير 

أكدال الربلط.

الراسدلل : حدم في مبلغ 68.888 

قيدة  حصة   688 اج   مقيدة  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم مقيدة اج  :

حين ازيكي 388 حصة.

محدد بالوي 388 حصة.

االمارة : تييير الشركة من طرف 

الييد محدد بالوي.

كتلبة  لد   القلنوني  االيداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نون ر  7د  بتلريخ 

56825د.

304 P

STE SOMADRI MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة

مقرهل االوتدلعي : 47 شلرع 

اللة يلقوت الطلبق الخلمس 

الدارالبيضلء

زيلمة الراسدلل، تغيير املقر 
االوتدلعي

الغلء نشلط واستبداله بلخر
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 

بللدارالبيضلء  املؤرخ  االستثنلئي 

الشريك  قرر  د282،  أكتوبر   25 يوم 

 SOMADRI لشركة  الوحيد 

ميؤولية  ذات  شركة   ،MAROC

محدومة بشريك وحيد مل يلي :

من  الشركة  راسدلل  في  زيلمة 

مرهم  88.888د  اج   مرهم   38.888

اوتدلعية  حصة   788 بخلق  وذلك 

للحصة  مرهم  88د  قيدتهل  وديدة 

وديعهل لالكتتلب من طرف الشريك 

املبللغ  بدجدوع  والتحرير  الوحيد 

بلملوازنة مع حيلبه الجلري املدين.

املصلمقة عل  زيلمة في الرأسدلل.

من  االوتدلعي  املقر  نقل 

يلقوت  اللة  شلرع   47 الدارالبيضلء، 

 624 رقم  سال  اج   الخلمس  الطلبق 

تجزئة سعيد حجي طريق القنيطرة.

واستبداله  التجلرة  نشلط  الغلء 

بنشلط بيع موام البنلء.

تعديل في القلنون االسل�ضي.

تم االيداع القلنوني لد  املحكدة 

التجلرية بللدارالبيضلء يوم 23 نون ر 

د282، تحت رقم د46د8).

305 P

STE CERESIA REAL ESTATE
SARL AU

السجل التجلري رقم : 84.963د 

مراكش

استدرارية الشركة
الشريك  قرارات  محضر  بدووب 

يونيو   38 بتلريخ  املنعقد  الوحيد 

 CERSIA REAL لشركة  د282، 

اسيتليت،  ريلل  سيريزيل   ،ESTATE

شركة ميؤولية محدومة ذات شريك 

مرهم،  88.888د  راسدللهل  وحيد، 

شلرع  ج،  ص  عند  بدراكش  ومقرهل 

شقة  2د،  عدلرة  الفل�ضي،  عالل 

استدرارية  تقرر  سين،  اقلمة   5 رقم 

 (6 امللمة  مقتضيلت  الشركة حيب 

من القلنون رقم 5-96.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 

بدراكش  التجلرية  املحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نون ر  6د  بتلريخ 

6)295د.
التييير

306 P

 STE NORTHSTAR

 ENERGY MANAGEMENT

MOROCCO
السجل التجلري رقم : 43.339د 

بللربلط

استدرارية الشركة
الشريك  قرارات  محضر  بدووب 

يونيو   38 بتلريخ  املنعقد  الوحيد 

 NOETHSTAR لشركة  د282، 

 ENERY MANAGEMENT

محدومة  شركة   ،MOROCCO
مرهم،   3.588 رسدللهل  ميؤولية، 
ومقرهل بللربلط 3د زنقة وام زيز، رقم 

استدرارية  تقرر  الربلط،  اكدال   4

 (6 امللمة  مقتضيلت  الشركة حيب 

من القلنون رقم 96-5.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 

بللربلط  التجلرية  املحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282،  نون ر  5د  بتلريخ 

5)98دد.
التييير

307 P

 STE APTIV SERVICES

KENITRA
السجل التجلري رقم : 89د.37 

القنيطرة

تعيين مدير علم منتدب للشركة
االمارة  مجلس  محضر  بدووب 

املنعقد بتلريخ 3 نون ر د282،  لشركة 
5.838.888د  راسدللهل  ميلهدة،  

املنطقة  بللقنيطرة،  ومقرهل  أورو، 

البقع  د،  البقعة  أطالنتيك،  الحرة 

  ،4 رقم  الوطنية  الطريق  ود3،   38

تعيين  تقرر  سفلية،  علمر  ودلعة 

 EOIN ميلداوني  بول  ايوان  الييد 

ايرلندي   ،PAUL MULDOWNEY

منتدب  علم  كددير  الجنيية، 

للشركة.

تم االيداع القلنوني بكتلبة ضبط 

بلملحكدة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

7د نون ر د282، تحت رقم 9865)..

308 P
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STE WEBHELP GRC
السجل التجلري رقم : 29).34
تعيين ميؤول مفوض وتغيير 

متصرف
االمارة  مجلس  محلضر  بدووب 
والجدع العلم للديلهدين املنعقدين 
لشركة  د282  سبتد ر  8د  بتلريخ 
«WEBHELP GRC ويبهيلب ج غ س« 
شركة ميلهدة،   راسدللهل 388.888 
زنقة   5 بللقنيطرة،  ومقرهل  مرهم، 

امللكة اليزابيث، تقرر مل يلي :
للييد  القلنوني  التفويض  انهلء 
 MOHAMED بوشويرب  محدد 

.BOUCOUIRAB
موبلر  اوكطلف  الييد  تعيين 
ونيية  من   ،OCTAVE DUBAR
فرنيية كديؤول مفوض للشركة.

الييد  استقللة  تلكيد 
 MOHAMED بوشويرب  محدد 
مهلمه  من   BOUCHOUIRAB

كدتصرف.
لووين  فلن  ميرك  الييد  تعيين 
DIRK VAN LEEUWEN من ونيية 
هولندية كدتصرف وديد في الشركة.
تم االيداع القلنوني بكتلبة ضبط 
بلملحكدة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

7د نون ر د282، تحت رقم 9863).
الرئيس

309 P

 STE CERESIA REAL ESTATE
SARL AU

السجل التجلري رقم : 84.963د 
مراكش

تغيير املقر االوتدلعي للشركة 
والهدف االوتدلعي

الشريك  قرارات  محضر  بدووب 
ف راير  5د  بتلريخ  املنعقد  الوحيد 
 CERESIA REAL لشركة    د282 
اسيتليت،  ريلل  سيريزيل   ،  ESTATE
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  
88.888د  راسدللهل  وحيد،  بشريك 
 ،MCG مرهم، ومقرهل بدراكش، عند
شلرع عالل الفل�ضي، عدلرة 2د، شقة 

رقم 5، اقلمة سين تقرر مل يلي :

تغيير املقر االوتدلعي للشركة اج  

فيال  العين،  اقلمة   : التلجي  العنوان 
32، طريق امزميز، كلم 2د، صندوق 

بللم،  امللكي  امليدان  24د،  ال ريد 

2د423 تدصلوحت مراكش.

للشركة  االوتدلعي  الهدف  تغيير 

لجديع  املفروش  االيجلر  في  بتحديده 

العقلرات.

تعديل النظلم االسل�ضي للشركة.

تم االيداع القلنوني بكتلبة ضبط 

بتلريخ  بدراكش  التجلرية  بلملحكدة 

6د نون ر د282، تحت رقم 29594د.
التييير

310 P

ميوان االستلذ لحين منقوش املوثق بللربلط

شلرع عدر ابن الخطلب عدلرة 8د، شقة رقم 6 

اكدال الربلط

الهلتف : 85.37.77.27.73 

الفلكس : 85.37.77.27.74

STE JIHANE TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة
راسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : حيلن زنقة 

موالي احدد الوكيلي العدلرة رقم 38 

الشقة رقم ) الربلط

تلسيس شركة
 ( في  مؤرخ  رسمي  عقد  بدووب 

د282، تم وضع النظلم  و2د أكتوبر 

ميؤولية  ذات  لشركة  االسل�ضي 

محدومة كللتلجي :

 JIHANE TRAV : شركة  التيدية 

ش.ذ.م.م.

غرض الشركة : أعدلل متعدمة.

املدة : 99 سنة.

زنقة  حيلن   : االوتدلعي  املقر 

موالي احدد الوكيلي العدلرة رقم 38 

الشقة رقم ) الربلط.
رأسدلل : 88.888د مرهم.

الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 

اج  غلية د3 مسيد ر.

زيلم  الييد   : الشركة  امارة 

مع  وحيد  ميير  بصفته  املضرومي، 

كلمل الصالحيلت املفوضة له كديير 

وملدة غير محدومة.

بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 
د282،  نون ر   24 بتلريخ  التجلرية 

تحت رقم د2882د.
التجلري  بللسجل  التقييد  وتم 

تحت رقم 29د56د.
مقتطف وبيلن

االستلذ لحين منقوش موثق بللربلط

311 P

STE TREMPLIN BATIMENT
SARL
SARL

CAPITAL : 88.888د DHS
 SIEGE : AVENUE SAKIA EL

HAMRA N°2 دEME ETAGE SALE
I.C.E N°: 8888د785488888د

RC N° : 5227 SALE
الفسخ النهلئي للشركة

االستثنلئي  العلم  الجدع  بدووب 
قرر  د282،  سبتد ر   23 تلريخ  في 
 STE TREMPLIN شركة  ميلهدوا 
ش.م.م.،   ،BATIMENT SARL
املقر  ذات  مرهم  88.888د  راسدللهل 
اليلقية  بشلرع  الكلئن  الرئي�ضي 
سال،  الثلني  الطلبق  د  رقم  الحدراء 

مل يلي :
فسخ  تقرير  عل   املصلمقة 

الشركة.
وهلم  الصيلم  للييد  ابراء  منح 

املكلف بحل الشركة.
الفسخ النهلئي للشركة.

تم االيداع القلنوني لد  املحكدة 
االبتدائية بيال بتلريخ دد/24، تحت 

رقم 72)37.
312 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

MAURITANIE EXPRESSE
شركة ذات ميؤولية محدومة

تلسيس شركة
بتلريخ  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تحرير  تم  بللربلط،  د282  نون ر   (
التي  محدومة  ميؤولية  ذات  لشركة 

تحدل املديزات التللية :

 MAURITANIE  : التيدية 

ميؤولية  ذات  شركة   EXPRESSE

محدومة.

الهدف : وديع انواع النقل الجوي 

والبحري ال ري.

ضلية  زنقة   6  : االوتدلعي  املقر 

اكدال  6د  الشقة  الرابع  الطلبق  عوا 

الربلط.

مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تلسييهل النهلئي.

ب  يقدر   : الشركة  راسدللهل  

888د  اج   مقيم  مرهم  88.888د 

للواحدة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 

موزعة كللتلجي :

 Mr. AHMED CHEIKH

 MOHAMED ABDELLAHI ......

.68.888 DHS

 Mr. EL HADY DEMINE ......

.28.888 DHS

 Mr. MOHAMED MEZID ....

DHS 8.888د.

 Mr. AHMEDOU AHMED

DHS 8.888د.....

تييير   : واالمضلء  التييير 

من  محدومة  غير  ملدة  الشركة 

 Mr.AHMED CHEIKH طرف. 

.MOHAMED ABDELLAHI

 Mr. تصبح الشركة ملزمة بتوقيع

 AHMED CHEIKH MOHAMED

.ABDELLAHI

اج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة.

تقييم االربلح : بعد اقتطلع 5 % 

كلالحتيلط قلنوني، يوزع البلقي حيب 

قرار الشركلء.

التسجيل  تم   : التسجيل 

يوم بللربلط  التجلرية    بلملحكدة 

 24 نون ر د282، تحت رقم 37د56د.
ملخص من أول النشر

313 P
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STE GSY INFO

SARL
تصحيح عنوان الشركة

بتلريخ العرفي  العقد   بدقت�ضى 

الجدعية  قررت  د282،  يونيو  )د   

العلمة مل يلي :

من  الشركة  عنوان  تصحيح 

املغرب  بتجزئة  القديم  العنوان 

القنيطرة  5د4  رقم  م  بلوك  العربي 

املغرب  بتجزئة  الجديد  العنوان  اج  
42 مكلن رقم  2 رقم  العرب بلوك ب 

) القنيطرة.

للشركة  القلنوني  االيداع  تم 

بلملحكدة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

 ،  (((57 رقم  تحت  د282،  نون ر   2
رقم السجل التجلري 9)689.

314 P

STE KENIMOVE
SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة

تلسيس شركة
بتلريخ  العرفي  العقد   بدقت�ضى 

تم  بللقنيطرة،   2828 ملرس  6د 

للشركة  االسل�ضي  القلنون  اعدام 

نلخصه كللتلجي :

التيدية : شركة كينيدوف.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.

بصفة  والشراء  البيع   : االهداف 

وأشغلل  وخدملت  مطبعة  علمة، 

متنوعة ومختلفة.
سبو  زنقة  5د   : االوتدلعي  املقر 

2 الطلبق  سنطرمفير  الشوب مكتب 

5 القنيطرة )عند شركة كروب كوم(.

مرهم  88.888د   : الراسدلل 

كل  قيدة  حصة  88د  اج   مقيدة 

عل   مقيدة  مرهم  888د  حصة 

الشكل التلجي :

الييد سللكة يونس ... 58 حصة.

 58  ... الدين  بدر  الييد حضران 

حصة.

املجدوع ... 88د حصة.

التييير : ان الييد سللكة يونس 

الشركة  بتييير  سيتكلف  الذي  هو 

وله اوسع الصالحيلت.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

انشلئهل النهلئي.

تم االيداع القلنوني لد  املحكدة 

االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 7د يونيو 

2828، رقم السجل التجلري 87)54.

315 P

STE GARDONI SAKANI
SARL

تفويت حصص
بتلريخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 

الجدعية  قررت  د282،  سبتد ر  5د 

العلمة مل يلي :

الييد  من  حصة   58 تفويت 

الصغير عبد اليالم التي كلن يدلكهل 

مع  كوثر  قريفلت  الييدة  لفلئدة 

وديع الضدلنلت الفعلية والقلنونية.

نظرا لهذا التفويت الزالت الشركة 

مييرة من طرف الييد الصغير عدر 

وله أوسع الصالحيلت.

بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 

بتلريخ بللقنيطرة   االبتدائية 

 دد أكتوبر د282، تحت رقم 7د547 

التجلري  التسجيل  رقم  8د6)) 

7د547.

316 P

STE S.D.K SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بللدار  مؤرخ  بدقت�ضى عقد عرفي 

تم  د282  نوفد ر   9 بتلريخ  البيضلء 

تأسيس شركة بلملواصفلت التللية :

 STE S.D.K SERVICES : التيدية

SARL

دد  شلرع   75  : االوتدلعي  املقر 

ينلير الطلبق ااول الشقة 69د الدار 

البيضلء.

الهدف االوتدلعي : القيلم بجديع 

والتجلرة  املختلفة  البنلء  معلمالت 

وعدليلت عقلرية مختلفة.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

امليؤولية املحدومة.

الرأسدلل : 88.888د مرهم.

الحصص :
القدميري  الدبي  سعيد  الييد 

348 حصة.

الييد محدد الرؤوف 338 حصة.

الييد رشيد الرؤوف 338 حصة.

الييد سعيد  تعيين  تم   : التييير 

للبطلقة  الحلمل  القدميري  الدبي 

والييد   B559482 رقم  الوطنية 

للبطلقة  الحلمل  الرؤوف  محدد 

والييد   B5((33د رقم  الوطنية 
للبطلقة  الحلمل  الرؤوف  رشيد 

مييرين   BK88349د رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدومة.

من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 

فلتح ينلير إج  د3 مسيد ر.

املدة : تم تحديدهل في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

للدار  التجلرية  بلملحكدة  القلنوني 

د282  نوفد ر   22 بتلريخ  البيضلء 
تحت رقم 864د8) والسجل التجلري 

رقم 523849.

317 P

DELTA AFRIQUE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

بشريك وحيد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : انتقل إج  كلم 8د

طريق الجديدة الدار البيضلء

س ت 29د)36

بتلريخ امليير  قرار   بدقت�ضى 

) ملرس د282 لقد تقرر مل يلي :

للشركة  االوتدلعي  املقر  نقل 
8د  إج  كلم  5د زنقة وورج سلند  من 

طريق الجديدة بللدار البيضلء.
القلنون  من   4 الفصل  تغيير 

ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يوم البيضلء  بللدار   التجلرية 

23 نوفد ر د282 تحت رقم 459د8).
بيلن مختصر

317Pمكرر

ائتدلنية أسفلر كونيلي

شقة رقم 4 ونلن النهضة د الربلط

الهلتف : 85.37.72.97.68

الهلتف النقلل : 86.62.74.37

GOLD ET GEMS
SARL AU

رأسدللهل : 88.888د مرهم

العنوان : عدلرة رقم 38، الشقة

رقم )، زنقة موالي احدد الوكيلي

حيلن، الربلط

تغييرات في شركة
االستثنلئي  العلم  الجدع  إطلر  في 

 GOLD ET GEMS SARL لشركة 

د282،  يونيو   ( بتلريخ  املنعقد   AU

التغييرات  وبلإلودلع  ااعضلء  قرر 

التللية :

تغيير مكلن اإلقلمة بعقد إيجلر :

تذكير : يقع مقر الشركة في عدلرة 

زنقة موالي   ،( رقم  الشقة   ،38 رقم 

احدد الوكيلي، حيلن، الربلط.

تغيير  وبلإلودلع  ااعضلء  قرر 

عقد  بدووب  الشركة  إقلمة  مكلن 

الشقة   ،38 رقم  عدلرة  من  إيجلر 

الوكيلي،  احدد  موالي  زنقة   ،( رقم 

الحين  شلرع  إج   الربلط  حيلن، 

املركز  العربي  املغرب  وشلرع  الثلني 

رقم محل  بلهل  ايت   التجلري 

272/دRDC 27 الربلط.

ااسل�ضي  القلنون  تحديث 

للشركة :

الجديدة  التعديالت  مراعلة  مع 

للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   24 يوم  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 28826د.
للبيلن

318 P
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ائتدلنية أسفلر كونيلي

شقة رقم 4 ونلن النهضة د الربلط

الهلتف : 85.37.72.97.68

الهلتف النقلل : 86.62.74.37

ISHARE
SARL

رأسدللهل : 8.888) مرهم

العنوان : د2، شلرع لبنلن 8848د

الربلط

تغييرات في شركة
االستثنلئي  العلم  الجدع  إطلر  في 

املنعقد   ISHARE SARL لشركة 

بتلريخ 3د يوليو د282، قرر ااعضلء 

وبلإلودلع التغييرات التللية :

بيع ااسهم :

الصدد  عبد  الييد  بيع  بعد 

اللفلص اسهم الشركة للييد هشلم 

نوية أصبح تقييم ااسهم كللتلجي :

من  88د%  نوية  هشلم  الييد 

أسهم الشركة  8.888) مرهم.

أسهم  من  88د%   : املجدوع 

8.888) مرهم.

ميير  وتعيين  امليير  استقللة 

وديد :

قبول  بلإلودلع  ااعضلء  قرر 

الصدد  عبد  الييد  امليير  استقللة 

 (BH488758 )ب.ت.و.ر  اللفلص 

وتعيين الييد هشلم نوية )ب.ت.و.ر 

A326563( ميير وحيد للشركة.

تحويل الشكل القلنوني للشركة :

شكل  يصبح  ااسهم،  بيع  بعد 

ذات  )شركة   SARLAU الشركة 

شريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

وحيد(.

ااسل�ضي  القلنون  تحديث 

التعديالت  مراعلة  مع  للشركة : 

الجديدة للشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر  )د  يوم  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 378)دد.
للبيلن

319 P

ائتدلنية أسفلر كونيلي

شقة رقم 4 ونلن النهضة د الربلط

الهلتف : 85.37.72.97.68

الهلتف النقلل : 86.62.74.37

 LINK A LADIES BEAUTY

CENTER
SARL

بدقت�ضى عقدر عرفي، تم تأسيس 

شركة ذات ميؤولية محدومة.

 LINK A  : االوتدلعي  اللقب 

LADIES BEAUTY CENTER SARL

الشركلء :

ب.و.ط  بلغريبة  احالم  الييدة 

AE92527 ب 588 سهم.

الدقلقي  الشرقلوي  امينة  الييدة 

ب.و.ط 29427دAE ب 588 سهم.

املييرة : الييدة احالم بلغريبة.
رأسدللهل : 88.888د مرهم.

الشعر  مصففة   : النشلط 

والتجديل.
زنقة  د  بوشعرة  سلنية   : العنوان 

اليوسفية 4 سيدي مو�ضى سال.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بيال يوم 22 نوفد ر د282 
التجلري  السجل  72دد،  رقم  تحت 

رقم 34947.
للبيلن

319Pمكرر

 STE ALLIANCE NEGOCE

SAHARA
SARL

املنطقة الصنلعية الخنك

الرشيدية

غير  اوتدلع  محضر  بدقت�ضى 

تم  د282  نوفد ر   22 بتلريخ  علمي 

اتخلذ القرارات التللية :

588 حصة من  : تفويت  د  القرار 

الصديق  هللا  عبد  الييد  حصص 

لفلئدة الييد يلسين عزيز.

القرار 2 : استقللة الييد عبد هللا 

الصديق من منصبه كديير للشركة 

كديير  عزيز  يلسين  الييد  وتعيين 

وديد للشركة.

الشركة  مقر  تحويل   :  3 القرار 
العلطي  عين  دد  بلوك   75( رقم  من 
الصنلعية  املنطقة  إج   الرشيدية  د، 

الخنك، الرشيدية.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
القلنوني للشركة لد  كتلبة الضبط 
الرشيدية  االبتدائية  بلملحكدة 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   25 بتلريخ 
رقم  التجلري  السجل  568/د282 

3439د.
320 P

شركة زكاكارت
ش.م.م

املقر االوتدلعي : )دزنقة القل�ضي 
عيلض وودة

بدقت�ضى عقد عرفي ليومه 6 ينلير 
4د28 تم مل يلي :

لشركة  واإلماري  امليبق  الحل 
زكلكلرت ش.م.م.

فلصلة  زكريلء  الييد  تعيين 
املقر  وحدم  الشركة  بتصفية 
للتصفية  كدكلن  للشركة  االوتدلعي 
االتصلل  الشركة  مع  املتعلملين  عل  

بلملكلف والتصفية.
السجل  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بوودة  التجلرية  بلملحكدة  التجلري 

يومه 9 ينلير 4د28 تحت رقم 7دد.
321 P

LES FRERES SAMORISE
SARL

سجل تجلري رقم 68875 القنيطرة
حل ميبق للشركة

االستثنلئي  العلم  الجدع  قرر 
د282  أغيطس  د3  بتلريخ  املنعقد 

مل يلي :
حل ميبق للشركة.

تعيين الييد ايت ابله عبد الحديد 
مصفي للشركة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
د282  نوفد ر   24 بتلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 42د9).
322 P

UNION CONSULTING MANAGEMENT

 (6Bd 9 Avril, Quartier Palmier,

Casablanca

Tél. 822.25.94.((/822.23.55.56

نظيف اميدة

LE 73 MEAL
 MAG 3 املكتب الرئي�ضي : يقع ب

 RES. POLYCOMA BOUSKOURA
CENTRE CASABLANCA
التعريف املوحد للدقلولة : 

8824446(9888854
الصلمر  العرفي  العقد  بدووب 

بتلريخ فلتح يونيو د282.
الحلملة  نظيف  اميدة  اآلنية 
 BL92)33د رقم  الوطنية  للبطلقة 
ملرس   2 شلرع   236 ب  اليلكنة 
رقم  التجلري  سجلهل  البيضلء  الدار 
البيضلء،  الدار  بدحكدة   44256(
أصوجي  للييد  الحر  التييير  اولرت 
سنة  املولوم  مغربية  ونيية  محدد 
977د أمار تلرومانت والقلطن في موار 
النواصر  إقليم  صللح  والم  العدلمرة 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
التجلري  ااصل  استغالل   BL(82د
 MAGO3 ب  الكلئن  مطعم  كديير 
 RES. POLYCOMA BOUSKOURA
CENTRE CASABLANCA ملدة سنة 
واحدة قلبلة للتجديد بدووب اتفلق 
إج  د282  يونيو  فلتح  من   ضدني 

د3 ملي 2822.
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  للدحكدة  التجلري 

البيضلء.
الييد امليير

323 P

 MDG MANAGEMENT
SOLUTIONS

SARL
شركة محدومة امليؤولية

حل شركة
 MDG شركة  تقرير  إن 
 MANAGEMENT SOLUTIONS
رأسدللهل  امليؤولية  املحدومة 
االوتدلعي ومقرهل  مرهم  288.د6د 
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88دد   ب مركز ااعدلل كلزا نيرشور 

الدار  معروف  سيدي  القدس  شلرع 

البيضلء واملنعقد يوم د3 ملي د282 

قرر مل يلي :

 la dissolution de( الشركة  حل 

.(la société

تعيين الييد سلمويل شلنغ سونغ 

الم كدصفي للشركة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  القلنوني 

د282  نوفد ر   25 بتلريخ  البيضلء 

تحت الرقم )79د8).
للخالصة والتذكير

324 P

OSLO PLACO

SARL AU

 بدقت�ضى عقد عرفي محرر بتلريخ

نظلم  تكوين  تم  د282  نوفد ر  6د 

امليؤولية  ذات  لشركة  أسل�ضي 

املحدومة خصلئصهل كللتلجي :

 OSLO PLACO : التيدية

الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 

التللية :

أعدلل التشطيب، أعدلل الجبس.

مطور عقلري.

استيرام وتصدير.

أميدة إقلمة   : االوتدلعي   املقر 

رقم 5د حي الوالء القرية سال.

88.888د   : االوتدلعي  امللل  رأس 

قيدة  حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم.

: تم تعيين الييد توفيق  التييير 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  لعريف 

كديير   ،AE58854د رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدومة.

وضع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

رقم  تحت  بيال  االبتدائية  بلملحكدة 

السجل التجلري 35823.

326 P

أونيك توش
UNIQUE TOUCH

SARL AU
 بدقت�ضى عقد عرفي محرر بتلريخ
نظلم  تكوين  تم  د282  نوفد ر   3
امليؤولية  ذات  لشركة  أسل�ضي 
وحيد  شريك  ذات  املحدومة 

خصلئصهل كللتلجي :
 UNIQUE : أونيك توش  التيدية 

TOUCH
الهدف : تدلرس الشركة ااهداف 

التللية :
كلفة أعدلل تركيبلت املبلني.

 تقديم الخدملت.
وديع عدليلت التطوير والتشييد. 

والتقييم العقلري.
38 شقة  : عدلرة  املقر االوتدلعي 
الوكيلي  احدد  موالي  زنقة   ( رقم 

حيلن، الربلط.
88.888د   : االوتدلعي  امللل  رأس 
قيدة  حصة  888د  إج   مقيم  مرهم 

كل واحدة 88د مرهم.
ربيع  الييد  تعيين  تم   : التييير 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  الزيلني 
كديير   ،AE27752 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدومة.
وضع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 
بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 9)568د.
327 P

SJ BATIMENT
SARL D’AU

شركة ذات ميؤولية محدومة
بشريك وحيد

رأسدللهل 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : املجدع اليكني
البدر 3دgh، عدلرة 3 شقة 3 أهل 
الغالم، سيدي مومن، الدار البيضلء

السجل التجلري رقم : 522853
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة بشريك وحيد
بللدار  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعل 
تم  د282،  سبتد ر  فلتح  في  البيضلء 
ذات  لشركة  أسل�ضي  قلنون  وضع 
وحيد  بشريك  محدومة  ميؤولية 

مديزاتهل كللتلجي :

التيدية : SJ BATIMENET شركة 

بشريك  محدومة  ميؤولية  ذات 

وحيد.

الغرض :

ااشغلل  وديع  وإنجلز  مراسة 

والهندسة  بلملبلني  والخلصة  العلمة 

املدنية.

لجديع  بنلء  مشروع  أي  إنجلز 

ااغراض.

وإنجلز  الحضري  التطوير 

التحتية  والبنية  الهندسية  ااشغلل 

كللتطهير، الطرق وأعدلل الصيلنة.

تنفيذ أعدلل التجزئة والتقييم.

استيرام،  شراء،  بيع،  تصنيع، 

تأوير املعدات وموام البنلء وأي �ضيء 

يتعلق بنشلط الشركة.

علرية أرض  أي  وبيع   امتالك 

 أو قلبلة للتشييد واامالك املشيدة.

إنجلز أي مشروع سيلحي، التأوير 

والترويج العقلري.

بيعه  عقلري،  بنلء  أي  تشييد 

اإلنجلز  حللة  في  إمل  كثلة  أو  كأوزاء 

امليتقبلية أو املنجزة أو اوله.

تييير  استغالل،  امتالك، 

وإعلمة بيع املدتلكلت املنقولة أو غير 

املنقولة.

وحدة  أي  واستغالل،  تشييد 

فندقية للدطلعم والترفيه.

للغرض  مبنى  أي  وتشييد  امتالك 

املهنية،  التجلرة  الصنلعي،  التجلري، 

استغالل  آخر،  ل�ضيء  أو  للييكن 

هذه املبلني عن طريق اإليجلر، البيع 

بأي  أو  مشتركة  وكدلكية  كلي  بشكل 

طريقة أخر .

العدليلت  في  الشركة  مشلركة 

املرتبطة بغرضهل االوتدلعي كتأسيس 

الشركلت، االكتتلب، شراء سندات، 

االندملج االوتدلعية،   الحقوق 

 أو غيرهل.

املللية  العدليلت  كل  علمة  بصفة 

مبلشر بشكل  املرتبطة   والتجلرية 

 أو غير مبلشر، كلي أو وزئي بللعدليلت 

تيهيل،  أول  من  أعاله  املذكورة 

تعزيز وتطوير نشلط الشركة.

اليكني  املجدع   : االوتدلعي  املقر 
أهل   3 شقة   3 عدلرة   ،gh3د البدر 
الغالم، سيدي مومن، الدار البيضلء.
من ابتداء  سنة   99  :  املدة 
تقييدهل  تلريخ  د282  نوفد ر  دد 

بللسجل التجلري.
رأسدلل  حدم   : الشركة  رأسدلل 
مرهم،  88.888د  مبلغ  في  الشركة 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 
من فئة 88د مرهم للحصة الواحدة، 
صديقي  ودلل  للييد  خصصت 

الشريك الوحيد.
فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر من كل سنة.
ااربلح  تخصص   : ااربلح 
القلنونية  الصلفية بعد االقتطلعلت 

والتأسييية للشريك الوحيد.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  القلنوني 
د282،  نوفد ر  دد  يوم  البيضلء 
الشركة  حيث   799((2 رقم  تحت 
رقم  تحت  التجلري  بللسجل  مقيدة 

.522853
من أول اإليجلز والبيلن

328 P

 WIN INTERNATIONAL
DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 888.888.د مرهم
املقر االوتدلعي : كم ) طريق 

الجديدة لييلسفة الدار البيضلء
السجل التجلري : 67479

توزيع وتحديث رأسدلل الشركة بعد 
الوفلة

تأكيد امليير في مهلمه
موافقة النظلم ااسل�ضي مع القلنون 

رقم 9د-د2
بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
الجدعية  قررت  د282،  سبتد ر  د2 

العلمة االستثنلئية مل يلي :
88د  من  اإلسدية  القيدة  تغيير 
الييد  وفلة  بعد  مرهم   25 إج   مرهم 

محدد عزبلن.
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بين  الشركة  رأسدلل  تحديث 

الشركلء واملحدم في مبلغ 888.888.د 

حصة   48.888 إج   مقيم  مرهم 

موزع  مرهم،   25 فئة  من  اوتدلعية 

بين الشركلء كللتلجي :

الييدة نلمية زكي 388د حصة.

 4588 بوبكلر  نعيدة  الييدة 

حصة.

 5475 عزبلن  خللدة  الييدة 

حصة.

 5475 عزبلن  سعيدة  الييدة 

حصة.

الييد هشلم عزبلن 7758 حصة.

الييد خللد عزبلن 7758 حصة.

الييد سعيد عزبلن 7758 حصة.

املجدوع 48.888 حصة.

وإمارة  تييير   : امليير  تأكيد 

الييدهشلم  طرف  من  الشركة 

بنهلية  مهلمه  تنتهي  الذي  عزبلن 

التي سثبت  العلمية  العلمة  الجدعية 

في  املنتهية  املللية  الينة  حيلبلت  في 

د3 مسيد ر 2823.

ااسل�ضي  النظلم  وموافقة  تحيين 

للشركة مع التشريع الجديد بتطبيق 

ومعدل  متدم  9د.د2  رقم  القلنون 

للقلنون رقم 5.96 املتعلق بللشركلت 

ذات امليؤولية املحدومة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د282،  نوفد ر   24 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 542د8).
من أول اإليجلز والبيلن

329 P

 AFRICAINE DE CONSEIL
 & COURTAGE EN
 ASSURANCES ET
REASSURANCES

ACECA S.A

وسيط في التأمينلت منظم بواسطة
القلنون 99-7د املتعلق بقلنون 

التأمينلت

شركة ميلهدة
رأسدللهل : 7.888.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : 253-255 شلرع 
املييرة الخضراء الدار البيضلء
السجل التجلري رقم 5.453د
تغيير أعضلء مجلس اإلمارة

استقللة متصرف
املنعقد  الشركة  إمارة  مجلس 

بتلريخ 38 ملرس د282 :
الييد  استقللة  عل   ووافق  علم 
مهلمه  من  الشرايبي  الجليل  عبد 

كدتصرف للشركة.
من  يتكون  اإلمارة  مجلس  أصبح 

ثالثة أعضلء وهم :
رئيس  أوزال،  محدد  الييد 

مجلس اإلمراة.
الييد خللد أوزال.

الييدة فلطدة الزهراء أوزال.
تنتهي مدة مهلمهم بنهلية الجدعية 
في  سثبت  التي  العلمية  العلمة 
حيلبلت الينة املللية املنتهية في د3 

مسيد ر 2825.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282،  نوفد ر   5 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 89د799.
من أول اإليجلز والبيلن

330 P

أمين أسيسطانس
AMINE ASSISTANCE

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل 8.888د مرهم

643، زنقة 43، الطلبق الثللث
حي ال ركة، الدار البيضلء

السجل التجلري : 489557
حل ميبق للشركة

العلم  الجدع  ملداوالت  طبقل 
البيضلء  بللدار  املؤرخ  االستثنلئي 
الشريكلن قرر  د282،  ملي  8د   في 

مل يلي :
من ابتداء  للشركة  ميبق   حل 
حللة  في  ووضعهل  د282  ملي  8د 

تصفية.
تعيين الييد املصطفى القزميري، 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
524دW4، اليلكن بقصر البحر 2، 
الجدلعة،  قرية   ،33 رقم  7د،  زنقة 
الدار البيضلء، للقيلم بدهلم تصفية 

الشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

 ،43 زنقة   ،643  : التلجي  بللعنوان 

الدار  ال ركة،  حي  الثللث،  الطلبق 

البيضلء.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د282  نوفد ر   25 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 8د7د8).
من أول التلخيص واإلشهلر

املصفي

331 P

EPIL MEDICAL

SARL AU

AU CAPITAL DE 88.888د DHS

 SIEGE SOCIAL : C/C DELUX

 BUSINESS, 59 AVENUE IBN

 SINA, APPRT N° دد, AGDAL

RABAT

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  د282  نوفد ر   5

وحيد  بشريك  امليؤولية  محدومة 

ذات الخصلئص التللية :

EPIL MEDICAL : االسم التجلري

الشكل القلنوني : شركة محدومة 

امليؤولية بشريك وحيد.

مركز   : االوتدلعي  النشلط 

التجديل.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

لفلئدة  حصة  888د  إج   مقيدة 

الييدة أملل البشيري.

املدة : 99 سنة.

ابن  شلرع   59  : االوتدلعي  املقر 

سينل الشقة رقم دد أكدال الربلط.

بواسطة  الشركة  تييير   : امليير 

الييدة املل البشيري.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

د282  نوفد ر   24 بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم السجل التجلري 56895د.

332 P

AMADOH ELEC
عدضوح اليك 

شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل : 388.888 مرهم

52د، شلرع الويروند، الدار البيضلء

السجل التجلري : 69د79د

حل ميبق للشركة
العلم  الجدع  ملداوالت  طبقل   - د 

في  البيضلء  بللدار  املؤرخ  االستثنلئي 

الشريكلن  قرر  د282،  أكتوبر   25 

مل يلي :

من  ابتداء  للشركة  ميبق  حل 

حللة  في  ووضعهل  د282  أكتوبر   25

تصفية.

ضوحل،  أحدد  الييد  تعيين 

 ،B342342 الحلمل للبطلقة الوطنية

8د،  رقم  سوطيرن،  بزنقة  اليلكن 

الدار  الويروند،   ،3 شقة   ،2 طلبق 

تصفية  بدهلم  للقيلم  البيضلء، 

الشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

شلرع  52د،   : التلجي  بللعنوان 

الويروند، الدار البيضلء.

2 - تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د282  نوفد ر   25 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 789د8).
من أول التلخيص واإلشهلر

املصفي

333 P

CLUB Q 8
SARL AU

AU CAPITAL DE 88.888د DH

 SIEGE SOCIAL : Hay Rachad,

Rue 54 n°47, RABAT

ICE : 8827238678888(7

تأسيس شركة
بنلء عل  عقد عرفي موقع بللربلط 
يوم 3د ينلير د282، تم وضع القلنون 

امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 

ذات شريك وحيد تديزهل الخلصيلت 

اآلتية :
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.Q( التيدية : نلمي

الهدف : استغالل مقلهي ومالعب 

ومخ زات ومحالت لألكل الخفيف.

الرشلم،  حي   : االوتدلعي  املقر 
الزنقة 54، رقم 47، الربلط.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

تدتلكهل  واحدة،  لكل  مرهم  88د 

اآلنية سكينة رحلي.

من  سنة   99  : الصالحية  مدة 

تأسييهل.

اآلنية  بعد   : الشركة  تييير 

سكينة رحلي كدييرة وحيدة للشركة.

ينلير  : من فلتح  الينة الحيلبية 

إج  د3 مسيد ر من كل سنة.

بدكتب  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط لد  املحكدة التجلرية بللربلط 

يوم 22 ملرس د282 تحت رقم د272.
عن الشركة : اآلنية سكينة رحلي

مييرة

334 P

AHL ALKHAYR
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 

28 أكتوبر د282 بللربلط تم تأسيس 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بللصفلت التللية :

اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 

.AHL ALKHAYR SARL AU
 املقر االوتدلعي : رقم )، العدلرة 38 

حيلن،  لوكيلي،  احدد  موالي  زنقة 

الربلط.

الهدف : 

نقل اليلع والبضلئع ؛

توزيع اليلع.
بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 

888د  عل   مقيدة  مرهم  88.888د 

88د  الواحدة  الحصة  قيدة  حصة 

مرهم يدتلكهل :

الييد امغوغي أيوب.
في  محدمة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.
الييد  الشركة  سيير   : التييير 

امغوغي أيوب.
سجلت الشركة بللسجل التجلري 
تحت  بللربلط  التجلرية   للدحكدة 

رقم 56837د.
335 P

 FIVE STAR
CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
تم  بللربلط،  د282  أكتوبر   29
ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدومة بللصفلت التللية :
اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 
 FIVE STAR CONSTRUCTION

.SARL AU
 املقر االوتدلعي : رقم )، العدلرة 38 
حيلن،  لوكيلي،  احدد  موالي  زنقة 

الربلط.
الهدف : 

أشغلل البنلء وأشغلل متعدمة ؛
االستيرام والتصدير.

بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 
888د  عل   مقيدة  مرهم  88.888د 
88د  الواحدة  الحصة  قيدة  حصة 

مرهم يدتلكهل :
الييد فركو�ضي لحين.

في  محدمة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.
الييد  الشركة  سيير   : التييير 

فركو�ضي لحين.
سجلت الشركة بللسجل التجلري 
تحت  بللربلط  التجلرية   للدحكدة 

رقم د5684د.
336 P

DEUX STEEL
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة 
بشريك واحد

رأسدللهل : 88.888د مرهم
تأسيس شركة

بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
تم  بللربلط،  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدومة بللصفلت التللية :
اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 

.DEUX STEEL SARL AU
 املقر االوتدلعي : رقم )، العدلرة 38 
حيلن،  لوكيلي،  احدد  موالي  زنقة 

الربلط.
الهدف : 

بيع موام البنلء ؛
أشغلل البنلء وأشغلل متعدمة.

بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 
888د  عل   مقيدة  مرهم  88.888د 
88د  الواحدة  الحصة  قيدة  حصة 

مرهم يدتلكهل :
الييد بنعدوش يونس.

في  محدمة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.
الييد  الشركة  سيير   : التييير 

بنعدوش يونس.
سجلت الشركة بللسجل التجلري 
تحت  بللربلط  التجلرية   للدحكدة 

رقم 56839د.
337 P

SAFATRANSFAIRE
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة 
بشريك واحد

رأسدللهل : 88.888د مرهم
تأسيس شركة

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   -  د 
29 أكتوبر د282 بتدلرة، تم تأسيس 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بللصفلت التللية :
اسم  الشركة  تحدل   : التيدية 

.SAFATRANSFAIRE SARL AU

 2329 عدلرة   : االوتدلعي  املقر 

العومة،  عين  العربي،  سيدي  تجزئة 

تدلرة.

الهدف : وسيط لتحويل ااموال.

بدبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 

888د  عل   مقيدة  مرهم  88.888د 

88د  الواحدة  الحصة  قيدة  حصة 

مرهم يدتلكهل :

بقيدة  صفلء  املصبلحي  الييدة 

888د حصة.

في  محدمة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.

الييدة  الشركة  سيير   : التييير 

املصبلحي صفلء.

بللسجل  الشركة  سجلت   -  2

بتدلرة  االبتدائية  للدحكدة  التجلري 

تحت رقم 34783د.

338 P

JIM INOX
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد

رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : 54د، شلرع عثدلن 

ابن عفلن، محل رقم د، الحي 

الصنلعي، حي الرحدة، سال

السجل التجلري رقم : 69)34 سال

نقل املقر االوتدلعي
إعلمة صيلغة القلنون ااسل�ضي

د - بعقد بتلريخ 9د أغيطس د282، 

قرر الشريك الوحيد مل يلي :

54د، شلرع  إج   نقل مقر الشركة 

عثدلن ابن عفلن، محل رقم د، الحي 

الصنلعي حي الرحدة، سال.

تغيير امللمة 4 من القلنون ااسل�ضي.

ااسل�ضي  القلنون  صيلغة  إعلمة 

للشركة.

لد   القلنوني  اإليداع  تـم   -  2

التجلرية  بلملحكدـة  الضبط  مكتب 

بللربلط بتـلريخ 2 نوفد ر د282 تحت 

رقم د69)دد.
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بتعديل  التصريح  وضع   -  3
السجل التجلري بكتلبة الضبط لد  
بتلريخ  بللربلط  التجلرية   املحكدة 
8864د  رقم  تحت  د282  نوفد ر   2

من السجل الترتيبي.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  4
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282  نوفد ر  دد  بتلريخ  بيال 

رقم 33دد.
بللتسجيل  التصريح  وضع   -  5
الضبط  بكتلبة  التجلري  السجل  في 
بتلريخ   لد  املحكدة االبتدائية بيال 
 34(69 د282 تحت رقم  نوفد ر  دد 

من السجل التحليلي.
من أول النشر واإلشهلر

التييير

339 P

TIFA D’OR
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : سال الجديدة 
احصين، تجزئة املحج املركزي، 

عدلرة ج، محل رقم )د
السجل التجلري رقم : 34933 سال

نقل املقر االوتدلعي
إعلمة صيلغة القلنون ااسل�ضي

د - بعقد بتلريخ 29 أكتوبر د282، 
قرر الشريك الوحيد مل يلي :

نقل مقر الشركة إج  سال الجديدة 
املركزي،  املحج  تجزئة  احصين، 

عدلرة ج، محل رقم )د.
تغيير امللمة 4 من القلنون ااسل�ضي.
ااسل�ضي  القلنون  صيلغة  إعلمة 

للشركة.
لد   القلنوني  اإليداع  تـم   -  2
التجلرية  بلملحكدـة  الضبط  مكتب 
د282  نوفد ر  دد  بتـلريخ  بللربلط 

تحت رقم 9854دد.
بتعديل  التصريح  وضع   -  3
السجل التجلري بكتلبة الضبط لد  
بتلريخ  بللربلط  التجلرية   املحكدة 
8425د  د282 تحت رقم  نوفد ر  دد 

من السجل الترتيبي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  4
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282  نوفد ر   22 بتلريخ  بيال 

رقم 65دد.
بللتسجيل  التصريح  وضع   -  5
الضبط  بكتلبة  التجلري  السجل  في 
بتلريخ   لد  املحكدة االبتدائية بيال 
 34933 د282 تحت رقم  نوفد ر   22

من السجل التحليلي.
من أول النشر واإلشهلر

التييير

340 P

INOVXTRA
SARL AU

 N°5د AVENUE : الكلئن مقرهل
 AL ABTAL APPT N°4 AGDAL,

RABAT
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  ميير  قرر  د282  سبتد ر   2

INOVXTRA عل  مل يلي :
 د - تغيير مقر الشركة من : رقم 5د 
زنقة اابطلل، الشقة رقم 2، أكدال، 
الربلط إج  : رقم 755، تجزئة النييم 

عين عتيق، تدلرة.
ااسل�ضي  النظلم  تحيين   -  2

للشركة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  بكتلبة  ااول  القلنوني 
بتلريخ  بللربلط  التجلرية   بلملحكدة 

6 أكتوبر د282 تحت رقم 9)94.
341 P

 STE EDDAMAN AUTO
ECOLE

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

 ADRESSE : CITE BLAD SARSRI
 OULAD HMID APP د دer

 GROUPE H ROUTE OUAD EL
MAKHAZINE KSAR EL KEBIR

RC : 2893
حصص  بيع  عقد  بدقت�ضى 
اوتدلعية ومحضر ودع علم استثنلئي 
د282  سبتد ر  8د  بتلريخ  للشركة 
بتلريخ  الكبير  بللقصر   واملسجلة 

)2 سبتد ر د282 قرر مل يلي  :

بيع حصص اوتدلعية :
 588 أحدد  الضلوي  الييد  بلع 
 EDDAMANE شركة  في  حصة 
بقيدة  ش.ذ.م.م   AUTO ECOLES
الييد  لفلئدة  للحصة  مرهم  88د 

املهور احدد.
التللية  التغييرات  تدت  وعليه 

بللقلنون ااسل�ضي للشركة :
ودول رقم 6 و7 : املوارم ورأسدلل

ورم للشركة مبلغ وقدره 88.888د 
قيدة  888د  إج   مقيدة  مرهم 
88د مرهم للحصة  اوتدلعية بقيدة 

موزعة كللتلجي :
 58.888 املهور  هللا  عبد  الييد 
مرهم تدثل 588 حصة اوتدلعية ؛

الييد احدد املهور 58.888 مرهم 
تدثل 588 حصة اوتدلعية ؛

888د  مرهم  88.888د  املجدوع 
حصة اوتدلعية.

الييد  وتيدية  تعيين  تقرر  كدل 
 GB(3686 بطلقته  املهور،  احدد 
الييد  واستقللة  للشركة  ميير 

احدد الضلوي.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللقصر 
الكبير بتلريخ 27 أكتوبر د282 تحت 

رقم 387/د282.
342 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av,CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 8537 98 29 7(/ GSM : 86646 96 25 د

 STE EZZABAYR
EZZAYTOUNY TRANS

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

 ADRESSE : DOUAR SDOUD
 SIDI MOHAMED LAHMAR

 SOUK 
EL ARBAA

RC : 27473
بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  نوفد ر  9د 
د282  نوفد ر   22 بتلريخ  أربعلء 
ذات لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 

 EZZABAYR محدومة  ميؤولية   
حيث   EZZAYTOUNY TRANS
تحدل  لشركة  تأسيس   : يلي  مل  تم 

الخصلئص التللية :
 EZZABAYR  : التيدية 

.EZZAYTOUNY TRANS
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة.
رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 
اوتدلعية  قيدة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم لفلئدة :
الييد املهدي الزبير 588 حصة ؛
الييدة الزيتوني زكية 588 حصة.
ونقل  امليتخدمين  نقل   : الهدف 

البضلئع.
اليدوم،  موار   : االوتدلعي  املقر 

سيدي محدد لحدر، سوق أربعلء.
املدة : 99 سنة.

املهدي  الييد  عين   : التييير 
ميير   GB237((5 بطلقته  الزبير، 

الوحيد للشركة.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
أربعلء الغرب بتلريخ 25 نوفد ر د282 
الترتيبي  بللسجل   697 رقم  تحت 

و27473 بللسجل التحليلي.
343 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av,CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 8537 98 29 7(/ GSM : 86646 96 25 د

STE AYDOUNENOV TRANS
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
 ADRESSE : DOUAR OULED

 MESBAH LEKBAR BAHHARA
 OULAD AYAD SOUK 

EL ARBAA
RC : 2747د

بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  نوفد ر  7د 
د282  نوفد ر  9د  بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
 AYDOUNENOV ميؤولية محدومة

TRANS حيث تم مل يلي :
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 تأسيس لشركة تحدل الخصلئص 
التللية :

 AYDOUNENOV  : التيدية 
.TRANS

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
ميؤولية محدومة.

رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 
اوتدلعية  قيدة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم لفلئدة :
 588 محدد  الشرقي  بن  الييد 

حصة ؛
الييد بنشرقي سعيد 588 حصة.
ونقل  امليتخدمين  نقل   : الهدف 

البضلئع.
أوالم  موار   : االوتدلعي  املقر 
عيلم،  أوالم  البحلرة،  الكبلر  مصبلح 

سوق أربعلء.
املدة : 99 سنة.

الشرقي  بن  الييد  عين   : التييير 
ميير   GB4533د بطلقته  محدد، 

الوحيد للشركة.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
أربعلء الغرب بتلريخ 25 نوفد ر د282 
الترتيبي  بللسجل   696 رقم  تحت 

ود2747 بللسجل التحليلي.
344 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av,CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 8537 98 29 7(/ GSM : 86646 96 25 د

STE AMAL GHARB TRANS
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
 ADRESSE : DOUAR OULED
 RIAHI OULED AMER SOUK 

EL ARBAA
RC : 27475

بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
بيوق  واملسجل  د282  نوفد ر  6د 
د282  نوفد ر   22 بتلريخ  أربعلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع 
 AMAL GHARB محدومة  ميؤولية 
تأسيس   : يلي  مل  تم  حيث   TRANS

لشركة تحدل الخصلئص التللية :

 AMAL GHARB  : التيدية 
.TRANS

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
ميؤولية محدومة بشريك واحد.

رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 
اوتدلعية  قيدة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم لفلئدة :
الييد الهلجي هشلم 888د حصة.

الهدف : نقل امليتخدمين.
املقر االوتدلعي : موار أوال الريلحي 

سوق الثالثلء، سوق أربعلء.
املدة : 99 سنة.

التييير : عين الييد الهلجي هشلم 
والهلجي ووام مييرين للشركة.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بيوق  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
أربعلء الغرب بتلريخ 25 نوفد ر د282 
الترتيبي  بللسجل   69( رقم  تحت 

و27475 بللسجل التحليلي.
345 P

KD COMPANY TOURS
SARL AU

بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
مدينة  في  مسجل  د282  ملي  9د 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد  الربلط 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الواحد :
الهدف االوتدلعي :
النقل الييلحي ؛

خدمة وسلئل نقل االفرام.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
88د مرهم للحصة الواحدة، ويدلكهل 

كلهل :
الييدة مغراوي نلمية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
املقر : شلرع الحين الثلني وشلرع 
محدد اليلمس، عدلرة ا شقة 2دب 

تدلرة.

امليير : الييدة مغراوي نلمية.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بددينة تدلرة : تحت رقم 33569د.

346 P

NEARWORK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء، 

26 محج مرس اليلطلن، الشقة 3، 

الطلبق د

تلقته  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

موثقة  تواتي،  مليحة  سنلء  ااستلذة 

سبتد ر   2( بتلريخ  البيضلء  بللدار 

ااسل�ضي  القلنون  تحرير  تم  د282 

املحدومة  امليؤولية  ذات  لشركة 

خلصيلتهل كللتلجي :

.NEARWORK : التيدية

الهدف : ال رمجة واملعلوميلت.

البيضلء،  الدار   : االوتدلعي  املقر 

 ،3 26 محج مرس اليلطلن، الشقة 

الطلبق د.

املدة : 99 سنة.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 

من فئة 88د مرهم للحصة الواحدة، 

النيب  حيب  للشركلء  ميندة 

التللية :

333 حصة  الييد زكريلء رويشق 

اوتدلعية ؛

 333 الجطيوي  يلسين  الييد 

حصة اوتدلعية ؛

حصة   334 خرخلش  علي  الييد 

اوتدلعية ؛

املجدوع 888د حصة اوتدلعية.

التييير : عهد به ملدة غير محدومة 

للييد عدنلن كدوز، الحلمل لبطلقة 

 EE53578د رقم  الوطنية  التعريف 

ميير وحيد غير شريك.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

) نوفد ر د282 تحت رقم )79934.

347 P

CAMABELLE
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل االوتدلعي : 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء، 
 26 محج مرس اليلطلن، شقة 

رقم 3، طلبقد
تلقته  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
موثقة  تواتي،  مليحة  سنلء  ااستلذة 
أكتوبر   22 بتلريخ  البيضلء  بللدار 
تفويت مجدوع  تم  د282  نوفد ر  و3 
حصة  888د  االوتدلعية  الحصص 
الييد رشيد  يدتلكهل  التي  اوتدلعية 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  بطوي، 
شركة  في   D49د7)د رقم  الوطنية 
CAMABELLE شركة ذات امليؤولية 
والحيلب  واحد،  بشريك  املحدومة 
الييد  لفلئدة  الشركة  الجلري لذات 
لبطلقة  الحلمل  اللبلر،  الدين  نور 

.C38644التعريف الوطنية رقم د
للشركة  الوحيد  امليير  استقللة 
الييد رشيد بطوي، الحلمل لبطلقة 
 D49د7)د رقم  الوطنية  التعريف 
وتعيين امليير الجديد الوحيد والغير 
الحلمل  اللبلر،  حدزة  الييد  شريك 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.BK266952
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  نوفد ر  6د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88639).
348 P

أسفار هيلتون
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رأسدللهل : 88.888د مرهم
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
بتلريخ 3 نوفد ر د282، تقرر مل يلي :

للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير  تم 
من شلرع لاللة أسدلء، عدلرة 7 شقة 
املنزه،  حي  إج   سال  تلبريكت،   ،6 رقم 

رقم 222د ح.ي.م الربلط.
القلنون  من   4 البند  تغيير  تم 

ااسل�ضي للشركة.
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بلملحكدـة  القلنوني  اإليداع  تـم 
نوفد ر   24 بتـلريخ  بيال  االبتدائية 
بتلريخ   37(74 رقم  تحت   د282 

24 نوفد ر د282.
349 P

STE TRANS JMH
SARL AU

AU CAPITAL DE 88.888د DHS
 LOT MJAARA SECTEUR 5 دer

ETAGE JORF EL MELHA
السجل التجلري رقم 25967

انحالل مبكر لشركة
نلس  محدد  الييد  من  بقرار 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  العزيز، 
الوطنية دGM36(6 امليير والشريك 

الواحد للشركة.
يوم  محضر  تدوين  تم   لقد 
ومسجل  موقع  د282  أكتوبر   25
مضدونه  د282  أكتوبر   26 يوم 
انحالل مبكر للشركة وتصفية املقر 
املجلعرة،  بتجزئة  الكلئن  االوتدلعي 
قطلع 5، الطلبق ااول، مدينة ورف 

امللحة.
اإليداع القلنوني تم بكتلبة الضبط 
قلسم  بييدي  االبتدائية  بلملحكدـة 

يوم فلتح نوفد ر تحت رقم 553.
350 P

WALIDIYA SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأس امللل 88.888د مرهم

تجزئة املنلل الطلبق ااول رقم 389 
سيدي قلسم

تصريح بللتأسيس
8د  بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
دد  يوم  واملسجل  د282  نوفد ر 
تحدل  شركة  تأسيس  د282  نوفد ر 

الخصلئص التللية :
WALIDIYA SERVICES : التيدية
أشغلل  عقلري،  منعش   : الهدف 

مختلفة واملفلوضة.
املنلل  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 
الطلبق ااول رقم 389 سيدي قلسم.
مبلغ  في  حدم   : الشركة  رأسدلل 

88.888د مرهم.

التييير : الييد احرامه الشريف 
.GA43(29 بطلقته الوطنية رقم

مدة الشركة : 99 سنة.
السجل التجلري : لقد تم اإليداع 
بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 
بتلريخ  قلسم  بييدي  االبتدائية 
 5(5 رقم  تحت  د282  نوفد ر   22
رقم  التجلري  بللسجل  والتسجيل 

9د298.
351 P

YAKLIN TRANS
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة 
بشريك واحد

رأس امللل 88.888د مرهم
حي البلهية رقم د2 سيدي قلسم
تصريح بللتشطيب النهلئي وإيقلف 
النشلط املنهي للسجل التجلري رقم 

2(239
سيير  محدد  الييد  من  بقرار 
رقم  الوطنية  بطلقته  عبيدة 
الواحد  والشريك  امليير   GK9396د
موقع  محضر  تدوين  تم  للشركة 
د282  أكتوبر   4 يوم  ومسجل 
عن  النهلئي  التشطيب  مضدونه 
السجل التجلري رقم 239)2 وإيقلف 

النشلط املنهي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بييدي 
تحت  د282  نوفد ر   3 بتلريخ  قلسم 

رقم 556.
352 P

RAFOU TRAVAUX
SARL AU

رأسدللهل 88.888د مرهم
تجزئة زيراري 2 رقم 575 سيدي 

قلسم
السجل التجلري رقم 635)2
تفويت حصص وتغيير اإلطلر 

القلنوني للشركة
بدقر  املنعقد  العلم  للجدع  تبعل 
الشركة بتلريخ 25 أكتوبر د282 عل  
بحضور  صبلحل  العلشرة  اليلعة 
محضر تدوين  تم  الشركلء  وديع 

 موقع يوم 9 نوفد ر د282 واملسجل 
مضدونه  د282  نوفد ر  8د  يوم 
الييدة  عند  من  588 حصة  تفويت 
رقم  الوطنية  بطلقتهل  عزيزة  الفكية 
أحرامه  الييد  لفلئدة   GM778د2د
رقم  الوطنية  بطلقته  الشريف 
GA43(29 الذي أصبح مللكل لجديع 
الحصص في رأسدلل الشركة بصفته 
شريك واحد، كدل أن اإلطلر القلنوني 
ذات  شركة  من  تغير  قد  للشركة 
ذات  شركة  إج   محدومة  ميؤولية 

ميؤولية محدومة لشريك واحد.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحكدة االبتدائية بييدي 
تحت  د282  نوفد ر  5د  يوم  قلسم 

رقم د57.
353 P

 SOCIETE AMANAR
IMMOBILIER

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

 27 بتلريخ  عرفي  عقد  بدووب 
أكتوبر د282 تم إنشلء وإقلمة قلنون 

الشركة التي تتصف كدل يلي :
 SOCIETE AMANAR  : التيدية 

.IMMOBILIER
الصفة القلنونية : ش.م.م.
الهدف : منعقش عقلري.

حي   33 رقم   : االوتدلعي  املقر 
البحراوي  عالل  سيدي   2 الريلض 

تيفلت.
املدة : 99 سنة.

مرهم  88.888د   : امللل  رأس 
88د  بقيدة  888د حصة  في  مقيدة 
الشركلء  عل   بللتيلوي  موزعة  مرهم 

اوراش امينة واوريكلي محدد أمين.
التييير : الييدة اوريكلي خديجة 
رقم البطلقة الوطنية )445)دC ملدة 

غير محدمة.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

وتنتهي في د3 مسيد ر من كل سنة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر  6د  بتلريخ  بتيفلت  االبتدائية 

د282 تحت رقم 275.
354 P

BMSA TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك واحد

برأسدلل 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : عدلرة 23 الشقة 

)د ونلن املنصور 2 تلمينل

العلم  الجدع  ملداوالت  تبعل 

نوفد ر   6 يوم  املنعقد  العلمي  غير 

 BMSA TRAVAUX لشركة  د282 

بشريك  امليؤولية  محدومة  شركة 

تم  مرهم  88.888د  برأسدلل  واحد 

املصلمقة عل  :

 : بين  االوتدلعية  الحصص  بيع 

حصة   588 مرام  الحق  عبد  الييد 

وبذلك  محدد  فخري  الييد  لفلئدة 

يكون الفصل 6 قد تغير كدل يلي :

 588 مرام  الحق  عبد  الييد 

حصة.

الييد فخري محدد 588 حصة.

ذات  قلنون شركة  عل   املصلمقة 

ميؤولية محدومة.

والييد  مرام  الحق  عبد  تعيين 

ويوفعل  للشركة  مييرا  محدد  فخري 

بلسدهل.

القلنوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

يوم  بتدلرة  االبتدائية  املحكدة  لد  

24 نوفد ر د282 تحت رقم 8))5.
عن النسخة والنص

355 P

ONEWAVE
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

من  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد بلملواصفلت التللية :

ONEWAVE : التيدية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة من شريك واحد.

ال رمجة   : االوتدلعي  الهدف 

تكنولوويل  وأنشطة  االستشلرية 

املعلوملت ااخر .

مرهم  88.888د   : امللل  رأس 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيم 

بقيدة 88د مرهم.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
مرعة  زنقة   26  : االوتدلعي  املقر 

رقم 4د أكدال الربلط.

الييد  الشركة  يدير   : التييير 

غير  ملدة  وذلك  اإلمري�ضي  حدزة 

محدومة.

املحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

تسجيل  رقم  بللربلط  التجلرية 

بللسجل التجلري 43د56د.

356 P

 ATLANTIS MEDICO

SYSTEME
الشركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد
رأسدللهل 88.888د مرهم

مقرهل في الربلط أكدال 79 شلرع ابن 

سينل شقة 6 الطلبق الثلني

السجل التجلري رقم د49د2د

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

 ATLANTIS« للشريك الوحيد لشركة

بتغيير  تقرر   »MEDICO SYSTEME

 2 املقر االوتدلعي من الربلط أكدال 

إج    6 شقة  الصديق  بكر  ابو  شلرع 

سينل  ابن  شلرع   79 أكدال  الربلط 

شقة 6 الطلبق الثلني.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2828 تحت رقم د49د2د.

357 P

 ATLANTIS MEDICO

SYSTEME
الشركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد
رأسدللهل 88.888د مرهم

مقرهل في الربلط أكدال 2 شلرع ابو 

بكر الصديق شقة 6

السجل التجلري رقم د49د2د

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

قلنون  وضع  تم  6د28،  نوفد ر   9  

أسل�ضي للشركة :

أوهزة  بيع   : االوتدلعي  املوضوع 

طبية.

 ATLANTIS MEDICO« : التيدية

امليؤولية  ذات  الشركة   «SYSTEME

املحدومة ذات الشريك الوحيد«.

شلرع   2 أكدال   : االوتدلعي  املقر 

ابو بكر الصديق شقة 6.

رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للواحدة مسجلة ومحررة.

الينة : 99 سنة.

التييير : الييدة فلطدة وبلري.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

تسجيل  تم  كدل  بللربلط،  التجلرية 

التجلري تحت رقم  بللسجل  الشركة 

د49د2د.

358 P

 ATLANTIS MEDICO

SYSTEME
الشركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد

رأسدللهل 88.888د مرهم

مقرهل في الربلط أكدال 79 شلرع ابن 

سينل شقة 6 الطلبق الثلني

السجل التجلري رقم د49د2د

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

 ATLANTIS« للشريك الوحيد لشركة

توسيع  تقرر   »MEDICO SYSTEME

الهدف االوتدلعي :

تصدير واستيرام املوام الطبية.

املعدات  وصيلنة  وإصالح  تأوير 

وااوهزة الطبية.

خدملت االستقبلل.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

ملرس   25 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم د49د2د.

359 P

 SOCIETE CH.BETWEEN
TRANS

 شركة ذات ميؤولية محدومة
 ذات شريك واحد

رأسدللهل 88.888د مرهم
زنقة الوفلق رقم 22 حي الرشلم 

قطلع 2 القرية سال
يوم  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  بيال  د282  نوفد ر   9
شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 
الشريك الواحد بللخصلئص التللية :

 CH.BETWEEN التيدية : شركة 
TRANS ش.م.م ذات شريك الواحد.
الهدف : مقلولة لنقل البضلئع.

رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
88د مرهم للحصة الواحدة مقيدة 

عل  الشركلء كلآلتي :
888د   : الظريف  أيوب  الييد 

حصة.
املقر االوتدلعي : زنقة الوفلق رقم 

22 حي الرشلم قطلع 2 القرية سال.
التييير : أيوب الظريف.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
رقم  تحت  بيال  االبتدائية  بلملحكدة 

34953 بتلريخ 22 نوفد ر د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

360 P

C S LEGUMES
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
شريك واحد

رأسدللهل 88.888د مرهم
36د شقة رقم د تجزئة أرض بالم 
بنعلشر 4)4 الفتح العيليدة سال

يوم  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  بيال  د282  سبتد ر   22
للدصلمقة  االستثنلئي  العلم  الجدع 

عل  مل يلي :
االوتدلعي  املقر  تصحيح  تم 
للشركة إج  العنوان التلجي : 36د شقة 
رقم د تجزئة أرض بالم بنعلشر 4)4 

الفتح العيليدة سال.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
رقم  تحت  بيال  االبتدائية  بلملحكدة 

837د بتلريخ 7د نوفد ر د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

361 P

SOCIETE ESSAFI LEVAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة 

رأسدللهل 88.888د مرهم
24 شلرع اامير سيدي محدد حي 

الرشلم القرية سال
 ( يوم  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
نوفد ر د282 بيال تم تأسيس شركة 
ذات امليؤولية املحدومة بللخصلئص 

التللية :
 ESSAFI شركة   : التيدية 

LEVAGE ش.م.م.
واملعدات  اآلالت  كراء   : الهدف 

الصنلعية.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
88د مرهم للحصة الواحدة مقيدة 

عل  الشركلء كلآلتي :
الييد أنس الصلفي : 588 حصة.

 588  : الصلفي  املتيق  عبد  الييد 
حصة.

اامير  24 شلرع   : االوتدلعي  املقر 
سيدي محدد حي الرشلم القرية سال.

التييير : أنس الصلفي.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
رقم  تحت  بيال  االبتدائية  بلملحكدة 

34955 بتلريخ 22 نوفد ر د282.
بدثلبة مقتطف وبيلن

362 P

B.MAGNITVDE RECORDS
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل 3.334.888 مرهم

مقرهل االوتدلعي : زنقة ملوية، عدلرة 
دد، شقة 5، أكدال الربلط

سجل تجلري رقم 29573د الربلط
بدووب محضر بتلريخ 28 سبتد ر 
لشركة  العلم  الجدع  قرر  د282، 

القرار التلجي :
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شركة  تصفية  عدم 
.«B.MAGNITVDE RECORDS»

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
بللربلط بتلريخ ) نوفد ر د282 تحت 

رقم 79))دد.
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لد   الضبط  بكتلبة  التجلري 
 ( بتلريخ  بللربلط  التجلرية  املحكدة 
8249د من  د282 تحت رقم  نوفد ر 

السجل الترتيبي.
من أول النشر واإلشهلر

363 P

NET TO NET
SARL AU
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  نوفد ر  2د  بتلريخ 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
واحد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 

ذات الصفلت التللية :
 «NET TO NET«  : التيدية 

ش.م.م. بشريك واحد.
أشغلل   : االوتدلعي  الهدف 
واملتلورة  البيتنة  التنظيف، 
التجلرية  العدليلت  وبصفة علمة كل 
الغير  أو  املنقولة  املللية  الصنلعية 
مبلشرة  بطريقة  املتعلقة  املنقولة 
املذكورة  بلانشطة  مبلشرة  غير  أو 
أعاله أو من شأنهل امليلهدة في تطور 

الشركة.
املقر االوتدلعي 66 ميور الشلوري 

بني امحدد، مكنلس.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إذا  إال  التجلري  بللسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل امليبق أو تم 

تدديدهل.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
مقيم إج  888د حصة من فئة 88د 
مرهم للحصة الواحدة واملفصلة كدل 

يلي :
فلطدة  نصيب  من  حصة  888د 

الزهراء أوالم يحيى.
بورزاح  الييد  التييير   : امليير 

يونس ملدة غير محدومة.

من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 
مسيد ر  د3  يوم  وتنتهي  ينلير  فلتح 
من نفس الينة مل عدا الينة ااوج  
تبتدئ من تلريخ التسجيل في السجل 

التجلري.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
تحت  بدكنلس  التجلرية  للدحكدة 
رقم 54759 بتلريخ 23 نوفد ر د282.

بدثلبة مقتطف وبيلن

364 P

LIGHT NET
SARL AU
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
وضع  تم  د282  نوفد ر  2د  بتلريخ 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
واحد  بشريك  املحدومة  امليؤولية 

ذات الصفلت التللية :
التيدية : »LIGHT NET« ش.م.م. 

بشريك واحد.
أشغلل   : االوتدلعي  الهدف 
واملتلورة  البيتنة  التنظيف، 
التجلرية  العدليلت  وبصفة علمة كل 
الغير  أو  املنقولة  املللية  الصنلعية 
مبلشرة  بطريقة  املتعلقة  املنقولة 
املذكورة  بلانشطة  مبلشرة  غير  أو 
أعاله أو من شأنهل امليلهدة في تطور 

الشركة.
ودام  ميور   456 االوتدلعي  املقر 

بني امحدد، مكنلس.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إذا  إال  التجلري  بللسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل امليبق أو تم 

تدديدهل.
رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 
مقيم إج  888د حصة من فئة 88د 
واملفصلة  الواحدة  للحصة   مرهم 

كدل يلي :
فلطدة  نصيب  من  حصة  888د 

الزهراء أوالم يحيى.
طويل  الييدة  التييير   : امليير 

لطيفة ملدة غير محدومة.
من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة 
مسيد ر  د3  يوم  وتنتهي  ينلير  فلتح 
من نفس الينة مل عدا الينة ااوج  

تبتدئ من تلريخ التسجيل في السجل 

التجلري.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
تحت  بدكنلس  التجلرية  للدحكدة 
رقم 54757 بتلريخ 23 نوفد ر د282.

بدثلبة مقتطف وبيلن

365 P

TURBO CLEAN
طبقل ملحضر الجدع العلم لشركة 
 38 بتلريخ   »TURBO CLEAN»
سبتد ر د282 تدت املصلمقة عل  :

تقلرير الشركة عن الينة الجلرية.
ذمة  وإبراء  الشركة  حيلبلت 

املييرين.
استقللة املتصرفين.

حل الشركة املبتير وتصفيتهل.
والترخيص  اليلط  تفويض 

ملصفي الشركة.
املهدي  الفتلح  عبد  الييد  تعيين 

مصفيل للشركة.
بللدار  التصفية  مقر  تحديد 
 7 9 رقم  البيضلء، مرب الحجر زنقة 

قرية الجدلعة.
التجلري  بللسجل  اإليداع  تم 
 (8852( رقم  تحت  البيضلء  بللدار 

بتلريخ 6د نوفد ر د282.
366 P

PURE PARA
SARL AU

رأسدللهل 88.888د مرهم
املقر االوتدلعي : رقم 3 قطلع 6أ 
تجزئة الوفلء 88ددد قرية أوالم 

مو�ضى احصين سال
 23 بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
نوفد ر د282، تغيير بعض خصلئص 

الشركة كللتلجي :
الرئي�ضي  النشلط  تعديل   - د 

للشركة.
الشبه  الطبية،  ااموات  في  تلور 
أو  بللتقييط  والجراحية  طبية 

بللجدلة.
والتصدير،  االستيرام  التيويق، 
والسيدل  الصحية،  املنتجلت  توزيع 
منتجلت  التجديل،  ميتحضرات 
الحيوية،  املبيدات  النظلفة، 
الغذائية  املكدالت  الطبية،  ااوهزة 

والكواشف التشخيصية املخت رية.

2 - تحويل املقر االوتدلعي للشركة 
الوفلء  تجزئة  6أ  قطلع   3 رقم   : من 
احصين  مو�ضى  أوالم  قرية  88ددد 
متجر  سال   : التلجي  العنوان  إج   سال 
هالل  أوالم  2د  رقم  الزربية  شلرع  د 

احصين سال الجديدة.
من   4 و   3 الفصول  تعديل   -  3

القلنون ااسل�ضي للشركة.
ااسل�ضي  القلنون  تحيين   -  4

للشركة.
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
بيال  االبتدائية  للدحكدة  التجلري 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   25 بتلريخ 

.37(7(
367 P

TTG COM
SARL
تأسيس

السجل التجلري 56843د
بدقت�ضى عقد عرفي حرر بللربلط 
وضع  تم  د282  سبتد ر   7 تلريخ  في 
محدومة  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
امليؤولية وذات املواصفلت التللية :
.«TTG COM SARL« : التيدية

شقة   38 رقم   : االوتدلعي  املقر 
لوكيلي  احدد  موالي  شلرع   ( رقم 

حيلن الربلط.
في   الرأسدلل   حدم   : الرأسدلل 

8.888د مرهم.
الغرض : االستشلرات في التييير.

املدة : 99 سنة.
امليير : الييد املزوار محين.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني 
تحت  الربلط  التجلرية  بلملحكدة 

الرقم : 56843د.
368 P

PLATO LOCO
SARL

السجل التجلري : د2د56د
تأسيس

بدقت�ضى عقد عرفي حرر بللربلط 
في تلريخ د3 أغيطس د282 تم وضع 
محدومة  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية وذات املواصفلت التللية :
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PLATO LOCO SARL : التيدية
شقة   38 رقم   : االوتدلعي  املقر 
لوكيلي  احدد  موالي  شلرع   ( رقم 

حيلن الربلط.

في  الرأسدلل  حدم   : الرأسدلل 

88.888د مرهم.

الغرض : التييير التجلري.

املدة : 99 سنة.

امليير : الييد اليفيلني أحدد.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني للشركة لد  كتلبة الضبط 

بلملحكدة التجلرية بللربلط تحت رقم 

د2د56د.

369 P

TRIPLE O
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

الكلئن مقرهل بتطوان - 7 املنطقة 

الصنلعية طريق ملرتيل

السجل التجلري رقم 95)4د

هبة حصص شركة ومالئدة النظلم 

ااسل�ضي للشركة مع مقتضيلت 

القلنون رقم 9د-د2 املغير واملتدم 

بدووبه القلنون 96-5 الخلص 

بشركلت ذات ميؤولية محدومة

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

وديع  تفويت  تم  د282،  أكتوبر  3د 

5) حصة شركة من طرف  حصصهل 

أختهل  لفلئدة  وعليت  عللية  الييدة 

الييدة نورية وعليت.

غير  الجدلعي  القرار  بدووب 

نوفد ر  فلتح  بتلريخ  للشركلء  العلي 

د282، تقرر مل يلي :

معلينة هبة حصص الشركة.

حين  الييد  مهلم  إنهلء  معلينة 

وعليت كددبر للشركة.

البوزيدي  حين  الييد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

املجدع  بلملضيق  والقلطن  م 39984 

الييلحي كلبيال بصفته مدبر للشركة 

ملدة غير محدمة.

ااسل�ضي  للنظلم  متالزم  تعديل 

للشركة.

وعليت  نورية  الييدة  تأكيد 
حين  والييد  وعليت  نجلة  والييد 
للشركة  مدبرين  بصفتهم  البوزيدي 

ملدة غير محدمة.
للشركة  ااسل�ضي  النظلم  مالئدة 
9د-د2  رقم  القلنون  مقتضيلت  مع 
 5-96 املغير واملتدم بدووبه القلنون 
ميؤولية  ذات  بشركلت  الخلص 

محدومة.
اعتدلم نظلم أسل�ضي وديد.

تم القيلم بلإليداع القلنوني بكتلبة 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
د282  نوفد ر  دد  بتلريخ  بتطوان 

تحت رقم 94)6.
عن امليتخلص والبيلنلت

370 P

BBM AGRI
.S.A.R.L

املقر االوتدلعي : انشلمن طريق 
اكلمير-تزنيت-كلم 38 ودلعة 

انشلمن شتوكة ايت بلهل
انشلء شركة

عرفي  عقد  بدقت�ضى 
وضع  تم  بتلريخد27/89/282 
محدومة  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية ذات املديزات التللية :
.BBM AGRI S.A.R.L:  االسم

- هدف الشركة :
- االستغالل الفالحي .

املدة محدمة في 99 سنة.
مبلغ  في  محدم  الراسدلل   -
98.888 مرهم مقيم اج  988 حصة 
88د مرهم للحصة الواحدة  من فئة 
388 حصة    : كللتلجي  اكتتلبهل  تم  قد 
 388 و  بييوكوتن  الطيب  للييد 
حصة للييد عبد الرحدلن هلشيمي 
و 388 حصة للييد عبد هللا موفليح.
-التيير : تم  تعيين الييد الطيب 
غير  ملدة  للشركة  كديير  بييوكوتن 
محدومة مع إعطلئه صالحية اإلمضلء 

اإلماري و البنكي منفرما.
لتكوين   5% اقتطلع  يتم  -ااربلح 
عليه  املنصوص  االحتيلطي  الرصيد 

قلنونل.

اإليداع  تم  القلنوني  -اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

املحكدة االبتدائية بلنزكلن تحت رقم 

2459 بتلريخ د282/دد/22.
للخالصة والتذكير

 قبلل حين

371 P

AMZIL TECH
SARL AU

تأسيس شركة
)د  بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  د282,  أكتوبر 

بلملواصفلت التللية :

.AMZIL TECH : التيدية
حي   (9 رقم   : االوتدلعي  املقر 

الصحراء طلنطلن.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

ميؤولية محدومة بشريك وحيد.

تركيب   : االوتدلعي  الهدف 

وصيلنة كلميرات املراقبة.

املدة : تيعة وتيعون سنة 

مرهم  88.888د   : امللل  الرأس 

اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيم 

من فئة 88د مرهم للواحدة  مدلوكة 

كلملة من طر ف الييد أمزيل عدنلن.

التييير : الييد أمزيل عدنلن.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بطلنطلن تحت رقم : 268  

والتقييد بللسجل التجلري تحت رقم 

: 5953 بتلريخ  5د/دد/ د282.

372 P

ABE SERVICES
 SARL AU

»أ ب أو سيرفيس« ش.م.م. ش.و

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

شركة  تأسيس  تم  د282/دد/83 

ذات امليؤولية املحدومة مات شريك 

وحيد خصلئصهل كللتلجي :

» ABE SERVICES « : التيدية  - 

- الهدف :  - مقلول في نقل البضلئع 

لحيلب الغير،

غيلر  لقطع  بللتقييط  تلور   -
الييلرات،

- مشغل منشأة لصيلنة املركبلت.
 772 رقم   : االوتدلعي  املقر   -

املنطقة الصنلعية ايت ملول.
- املدة : 99 سنة.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل   -
888د حصة اوتدلعية  مقيدة عل  
من فئة 88د مرهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :
 الييد بنفلضل عبد الدائم.

   - التييير: يتعهد بتييير الشركة 
ملدة  الدائم  عبد  بنفلضل  الييد  إج  
غير محدمة، أمل التوقيع فينيب له.
2 - وقد تم اإليداع القلنوني بكتلبة 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282/دد/5د  بتلريخ  بانزكلن 
رقم  التجلري  والسجل   ،2428 رقم 

.24759
للخالصة و البيلن

عن امليير
373 P

 BRACH EQUIPEMENT
تجزئة رقم 644Eد تجزئة أمرار 

أكلمير 
 تـــأسـيــس

بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكلمير 
تأسيس  تم  د24/86/282،  بتلريخ 
صفلتهل    امليؤولية   محدومة  شركة 

كدل يلي : 
 BRACH  : التيدية 

.EQUIPEMENT
الهــدف : تهدف الشركة أسلسل إج :

-  تلور في العقلقير.
وعدومل وديع العدليلت التجلرية 
املتعلقة  والعقلرية  املللية  الصنلعية 
اانشطة  وكل  املذكورة  بلالنشطة 
شأنه  من  طلبع  ذات  أو  املشلبهة 

توسيع وتندية الهدف االوتدلعي.
رقم  تجزئة   : االوتدلعي  املقر 

644Eد تجزئة أمرار أكلمير.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجيل بللسجل التجلري بلستثنلء 

حللة التدديد أو الفسخ امليبق.
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الرأسدلل :  حدم رأسدلل الشركة 

في 88.888د مرهم  مقيم  إج  888د 

حصة :

888د   : براش  أحدد  الييد  

حصة.

براش  أحدد  الييد   : التييير 

غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  ميير 

محدومة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

د282/دد/دد  يوم  بأكلمير  التجلرية 

تحت رقم دد872د.

374 P

FIDUCIAIRE DISPO CONSEIL.SARL AU

Siège : 2, Rue 383 Cité Mly Rachid-Agadir

Tél : (+2د59 )22 )852 )2د

 SOCIÉTÉ BOULANGERIE

 PÂTISSERIE LA PERLE

GOURMANDE
SARL A.U

رأس مللهل 88.888د مرهم

املقر اإلوتدلعي : تجزئة اامل بلدية 

أوالم برحيل إقليم تلرومانت.

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
امليؤولية املحدومة للشريك الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

بتلريخ 25 أكتوبر د282م، تم إحداث 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية املحدومة للشريك الوحيد 

خصلئصهل  للعقد،  املوقع  طرف  من 

كللتلجي :

 BOULANGERIE   : التيدية   -

 PÂTISSERIE LA PERLE

.GOURMANDE SARL A.U

اامل  : تجزئة  املقر االوتدلعي     -

بلدية أوالم برحيل إقليم تلرومانت.

- الهدف اإلوتدلعي : 

- مخ زة و حلويلت.

- االستيرام والتصدير.
في   حدم  الشركة  ملل  رأس   -

888د   إج   مقيم  مرهم  88.888د 

للحصة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 

ايت  إبراهيم  الييد  يدلكهل  الواحدة 

الحين.  

إبراهيم  الييد  عين   : التييير   -
ايت الحين مييًرا  للشركة ملدة غير 

محدومة.
- الينة املللية : من فلتح ينلير إج  

د3 مون ر . 
- املدة : 99 سنة.

القلنوني لد     2-لقد تم اإليداع 
بتلريخ  بتلرومانت  اإلبتدائية  املحكدة 
  2845 رقم  تحت  د282/دد/9دم 

السجل التجلري : 253).
375 P

STE ECOVERTUD
  SARL AU

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
ذات  إنشلء شركة  تم  89/دد/د282 

الخصلئص التللية :
 STE  ECOVERTUD  : التيدية 

.S.A.R.L  AU
املـييرة  بلوك  ب  رقـم  املقر: حي 

67 وـدـلعة الـدراركة اكلمير.      
غـرض الشركة : تهيئة الفضلءات 

الخضراء و الشوارع العدومية.    
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
من  نقدية  حصة  888د  إج   مقيم 

فئة 88دمرهم : 
حصة             888د   : محدـد   اوسيدي 
- التييير في شخص اوسيدي محدـد.
بلملحكدة  وضع  القلنوني  اإليداع 
التجلرية بلكلمير  يوم  د282/دد/23  
تحت رقم د)873د والسجل التجلري 

تحت   رقمدد496.
مقتطف قصد اإلشهلر

376 P

 DEVISE UNIQUE
UNIVERSELLE

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة

في  املؤرخ  للعقد  طبقل 
شركة  تأسيس  تم  د8/282د/29 
بللخصلئص  محدومة  امليؤولية 

التللية :  
 devise unique  : االسم 

.universelle

الهدف :   تحويل االموال.
8.888د    : املجدوعة  رأسدلل 

مرهم.
التييير   : اشطلين اسدلعيل.

املقر االوتدلعي :   4 شلرع 2 ملرس 
 (8888 اليالم  ريلض  فرني  ا  عدلرة 

أكلمير.  
املدة :  99 سنة.

للدجدوعة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  بللسجل 
بتلريخ  د8727د    رقم  تحت  بأكلمير 

د282/دد/5د.
377 P

 DETROIT TOYS
عدلرة رقم د الطبق اليفلي تجزئة 

الهد  اكلمير
تـــأسـيــس

اكلمير  بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  تم  د7/86/282د،  بتلريخ 
صفلتهل    امليؤولية  محدومة  شركة 

كدل يلي : 
    .DETROIT TOYS :  التيدية

أسلسل  الشركة  تهدف   : الهــدف 
إج  :

د - بلئع االعلب وأغراض ااطفلل.

2 - النقل الشخ�ضي وامليتخدمين.
وعدومل وديع العدليلت التجلرية 
الصنلعية املللية و العقلرية املتعلقة 
اانشطة  وكل  املذكورة  بلالنشطة 
شأنه  من  طلبع  ذات  أو  املشلبهة 

توسيع وتندية الهدف االوتدلعي.
د  رقم  عدلرة   : االوتدلعي  املقر 
الطبق اليفلي تجزئة الهد  اكلمير.

تلريخ  من  ابتداء  99 سنة    : املدة 
التسجيل بللسجل التجلري بلستثنلء 

حللة التدديد أو الفسخ امليبق.
الرأسدلل :  حدم رأسدلل الشركة 
في 88.888د مرهم  مقيم  إج  888د 

حصة.
- الييد احدد واثق : 588 حصة.
هللا                           فكل  زينب  الييدة   -

588 حصة.
واثق  احدد  الييد   : التييير   -
ميير للشركة وذلك ملدة غير محدومة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

د282/دد/5د   يوم  بأكلمير  التجلرية 

تحت رقم 87259د.

378 P

 DEFOUR FLORIAN

CONSULTING
رأسدللهل 8.888د مرهم

املقر االوتدلعي : إقلمة أمم شقة 
رقم 3د الطلبق الخلمس حي الهد  

أكلمير

تـأسـيـس 
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بدووب 

خلص بتلريخ د282/دد/دد واملسجل 

وضع  تم  د282/دد/2د  يوم  بأكلمير 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

الخلصيلت  ذات  محدومة  ميؤولية 

التللية :

: تهدف الشركة ماخل  الـهــدف  د. 

املغرب كدل بللخلرج.

الطلقلت  تجلرة  في  نشلط 

املتجدمة.

تقديم خدملت متنوعة.

العدولة واليديرة.

التدثيل التجلري لجديع الشركلت 

الوطنية أو ااونبية.

شركة أي  في  حصص   استغالل 

 أو غيرهل، لهل غرض مشلبه أو مرتبط 

نشلط  تطوير  إج   تؤمي  التيقد  و 

الشركة.

التجلرة بشكل علم، وعل  العدوم 

املللية،  التجلرية  العدليلت  وديع 

لهل  التي  العقلرية  والغير  العقلرية 

املبلشرة  غير  أو  مبلشرة  عالقة 

شأنهل  من  والتي  إليهل  املشلر  بأهداف 

تطوير وتوسيع نشلط الشركة.

 DEFOUR«  : التيديــة   .2

FLORIAN CONSULTING« ش.م.م 

بشريك واحد.

أمم  إقلمة  االوتدلعي:  املقر   .3

حي  الخلمس  الطلبق  3د  رقم  شقة 

الهد  أكلمير.

4. الـــدــدة : 99 سنة.
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مرهم  8.888د   : الـرأسـدـلل   .5

اوتدلعية  حصة  88د  إج   مقيم 

88د مرهم للحصة الواحدة  من فئة 

بللكلمل  ومحررة  نقدا  مكتتبة 
ميفورفلوريون  للييد  كلهل  وميندة 

 DEFOUR Florian-ميشل ويروم 

.Jérôme Michel

إج  ينلير  فلتح  من   : الـيـنـــة   .6 

 د3 مون ر.

ملدة  الشركة  سيير   : الـتـيـيـير   .7
ميفورفلوريون  الييد  محدومة  غير 

 DEFOUR Florian-ميشل ويروم 

.Jérôme Michel

 49579  : التجلري  السجل   .(

بأكلمير.

لد   القلنوني  اإليداع  تم   .9

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

بأكلمير يوم د282/دد/22 تحت رقم 

87353د.
بدثلبة مقتطف وبيلن

379 P

SOCIETE CHABAD CARS
SARL AU

شــركة شبلم كلر ش.م.م

رأس مللهل 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : محل تجلري رقم 

83 قيلرية اليكلر شلرع وجي العهد 

الحي اإلماري أوالم تليدة تلرومانت

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة بللشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

بتلريخ 24 شتن ر د282م، تم إحداث 

ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 

امليؤولية املحدومة بللشريك الوحيد 

خصلئصهل  للعقد،  املوقع  طرف  من 

كللتلجي :

كلر  شبلم  »شركة   : التيدية   -

.«STE CHABAD CARS«    »ش.م.م
تجلري  محل   : االوتدلعي  املقر   -

وجي  شلرع  اليكلر  قيلرية   83 رقم 

تليدة     أوالم  اإلماري  الحي  العهد 

تلرومانت. 

- الهدف االوتدلعي :
سلئق.                         بدون  الييلرات  كراء 
 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR
في:  حدم  الشركة  ملل  رأس   -
ألف  إج   مقيم  مرهم  88.888د 
للحصة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 
رشيد  الييد  كلملة  يدلكهل  الواحدة 

هلشم.
- الينة املللية : من فلتح ينلير إج  

د3 مون ر.
العلم  الجدع  قرار  بدقت�ضى   -  2  
شتن ر   24 بتلريخ  املؤرخ  التأسي�ضي 

د282م ، تقرر مل يلي:
ايوب  الييد  عين  التييير:   -
خواي؛ الحلمل لبطلقة التعريف رقم 
للشركة  وحيدا  مييرا  JM6(953؛ 

ملدة غير محدومة.
- اإلمضلء البنكي: رشيد هلشم

القلنوني لد   - لقد تم اإليداع   3
املحكدة  االبتدائية بتلرومانت بتلريخ 
-7د28   : رقم  تحت  د282/دد/89م 

السجل التجلري : 229).
380 P

CAPSIM BTP 
SARL A.U

 شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
شخص وحيد، رأسدللهل 88.888د 
مرهم مقرهل اإلوتدلعي : املحل رقم 
2، املجدوعة اليكنية الزيتونة،
طريق امزوغن، حي سيدي بوزيد، 

أسفي
تـأسـيـس شــركة

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع  د282تم  نون ر    83
التأسي�ضي لشركة محدومة امليؤولية 
ذات شخص وحيد تحدل الخصلئص 

التللية :  
شركة         : الـتـيـديـــــــــــــــة        -

  (CAPSIM BTP «SARL» (A.U
  -  الشكل :   شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات شخص وحيد.
بجديع  القيلم    -   : الـدـوضـــــوع    -

االشغلل املختلفة أو أعدلل البنلء.

العدليلت  وديع  علمة  وبصفة 
غير  أو  مبلشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مبلشرة بهدف الشركة.
املحل    : االوـتـدلعــي    الـدـقر    -
رقم 2، املجدوعة اليكنية الزيتونة، 
بوزيد،  سيدي  حي  امزوغن،  طريق 

أسفي.
-  مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة ابتداء 

من يوم تأسييهل. 
-  رأسدـــلل الشركـــة    :   88.888د 
من  حصة  888.د  عل   مقيم  مرهم 

فئة 88د مرهم.
الييد   : وميلهدتهم  الشركلء    -
مقلبل  مرهم  88.888د  فيصل  بهو 

888.د حصة.
-  ااربـــــــــلح : يتم اقتطلع نيبة %5 
من ااربلح لإلحتيلط القلنوني والبلقي 

سواء يوزع او ينقل.
-  الـتيـيـيــــــــــــــــــر  :   تيير الشركة من 

طرف الييد بهو فيصل .
حق  أعطي   : اإلمضلء  حق    -
بهو  الييد  الوحيد  للديير  اإلمضلء 

فيصل.
-  الينـــة االوتدـلعيـة   :   من فلتح 

ينلير إج  د3 مون ر.
لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
بتلريخ  بأسفي  اإلبتدائية  املحكدة 

د282/دد/7د تحت رقم : 2553.
 للخالصة البيلن
املييـــــر الــوحــيـد

381 P

 ELECTRONIQUE 
 SOLUTIONS

شركة ذات ميؤولية محدومة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم 84 
شلرع الحين الثلني مدارة املعديلت 

تلرومانت
رقم التقييد في السجل التجلري : 

(247
في    مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  شتن رد282   24
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية    :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  االقتضلء 

.ELECTRONIQUE SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجلز:

- وسيط تجلري.
 84 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املعديلت  مدارة  الثلني  الحين  شلرع 

تلرومانت.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  الشركة  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي :
888د   : ازنقوظ  ليل   الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   -

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة ليل  ازنقوظ عنوانهل : رقم 
تلرومانت   (3888 57 برج اومنصور  

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  -ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة :
الييدة ليل  ازنقوظ عنوانهل : رقم 
تلرومانت   (3888 57 برج اومنصور  

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتلرومانت بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم2823 .
382 P

BURHAN SONDA 
شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي موار 

البعلرير الفوقلنيين ودلعة زاويت 
سيدي الطلهر تلرومانت

رقم التقييد في السجل التجلري : 
(269

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية  :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

تيديتهل  بدختصر  االقتضلء 

.BURHAN SONDA

غرض الشركة بإيجلز :

- حفر اآلبلر.

واالشغلل  البنلء  في  -مقلول 

املختلفة.

موار  االوتدلعي  املقر  عنوان 

زاويت  ودلعة  الفوقلنيين  البعلرير 

سيدي الطلهر تلرومانت.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

88.888د  الشركة  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي :

 KOSAR BURHAN : الييد 

مرهم  88د  بقيدة  حصة  888د 

للحصة.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   -

وصفلت ومواطن الشركلء :

KOSAR BURHAN الييد 

عنوانه : تركيل.

والعلئلية  الشخصية  -ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة :

KOSAR BURHAN الييد 

عنوانه :  تركيل.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بتلرومانت  االبتدائية 

نون رد282  تحت رقم 2857 .

383 P

FILAHA SERVICES
تأسيس

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القوانين  وضع  تم  د282/دد/84 

ااسلسية لشركة محدومة امليؤولية 

ذات املديزات التللية :

. FILAHA SERVICES التيدية -

شركة   : القلنوني  الشكل   -  

محدومة امليؤولية. 

 - الهدف : أنشطة الدعم الزراعي 

 / للدحلصيل  ااولية  واملعللجة 

ومنتجلت  ااسددة  في  التجلرة 

الزراعية / إمارة ااعدلل الزراعية.

الخربة  موار  االوتدلعي:  املقر   -  

شتوكة  عديرة  ايت  الطيب  سيدي 

ايت بلهل 

في  حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل   -

888د  إج   مقيم  مرهم  88.888د 

املدثلة  هم  مر  88د   فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :

- الييد رشيد طللبي 588 حصة.

 588 بوشوك  هللا  عبد  الييد   -

حصة.

- التييير: عين رشيد طللبي ميير 

للشركة ملدة غير محدمة.

- املدة : 99 سنة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

تحت  د282/دد/22  بتلريخ  بإنزكلن 

رقم 2466.
امليير

384 P

EXPERT PHARMA INVEST
SA 

تأسيس
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقل 

شركة  تأسيس  تقرر  د3/86/282د 

بلملواصفلت اآلتية :

 EXPERT PHARMA  : التيدية 

.INVEST– SA

الشكل : شركة مجهولة االسم.

 BLOC Dد  : االوتدلعي  املقر 

 N°35 AV دد JANVIER CITE

.DAKHLA AGADIR

رأس امللل : 388.888 مرهم.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر.

الضبط  كلتب  لد   اإليداع  تم 

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  للدحكدة 

د282/دد/22 رقم 87356د.

385 P

شركة انبعاث داركم
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك وحيد  
رأسدللهل : 88.888د مرهم 

املقر االوتدلعي : الطلبق اليفلي 
رقم 336 زنقة د الحي املحددي 

اكلمير

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بلكلمير  املسجل  د8/282د/د2 

تأسيس  تم  د8/282د/25،  بتلريخ 

شركة بلملواصفلت التللية :                                                                                                                

التيدية :  شركة انبعلث ماركم.      

منعش   : االوتدلعي  الغرض 

اشغلل   / البنلء  اشغلل  عقلري/ 

مختلفة.

اليفلي  الطلبق   : املقر االوتدلعي 
رقم 336 زنقة د الحي املحددي اكلمير    

املدة  : 99  سنة.
رأسدلل الشركة : 88.888د  مرهم 

اوتدلعية  888د حصة  إج   مقيدة  

من فئة 88د مرهم للواحدة.

الينة املللية : من د8  ينلير إج  د3  

مون ر من كل سنة.

التييير : الشركة مييرة من طرف 

الييد مصطفى البوهلجي.

بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع 

)8732د  التجلرية بلكلمير تحت رقم 

بتلريخ د282/دد/7د .

386 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS

 Siège social  : N°784, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 86-62-64-2د-((

SOCIETE IMMONECT
 SARL

العلم   الجدع   محضر   بدقت�ضى 

والذي  د282/دد/83  في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بدووبه  تم 

ميؤولية محدومة مديزاتهل كللتلجي : 

 SOCIETE  : التجلري  االسم 

.IMMONECT SARL

ميؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدومة.

الرأسدلل : 88.888د مرهم.

حيث يتوفر :

محدد  امري�ضي  بلحيين  الييد 

عل  888د حصة.

الهدف : - املنلقصة.

- تلور أو وسيط يقوم بلالستيرام 

و التصدير. 

- تكوين منهي.

امللكي,  الجيش  شلرع   : العنوان 

املنزه 3 الشقة 384 اكلمير.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر من كل سنة.

الييد  طرف  من  تيير  التييير: 

بلحيين امري�ضي محدد.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

23/دد/د282  في  بأكلمير  التجلرية 

تحت الرقم الترتيبي 87372د.

387 P

H Z S TRANSPORT 
»ه ز س طرونيبور« 

شركة ذات امليؤولية املحدومة 

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   - د 

شركة  تأسيس  تم  د282/دد/85 

املحدومة خصلئصهل  امليؤولية  ذات 

كللتلجي :

 - التيدية : »ه ز س طرونيبور«.                                                        

 - الهدف االوتدلعي : نقل البضلئع 

محليل وموليل لحيلب الغير.

 - املقر االوتدلعي : الطلبق الثلني، 
رقم د64، تجزئة الفتح ،ايت ملول.

- املدة : 99 سنة.

مرهم  88.888د  الرأسدلل   -  

888د حصة اوتدلعية  مقيدة عل  

88د مرهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقيدة عل   الشركلء كللتلجي : الييد 

اوصللة حدزة 388 حصة اوتدلعية, 

 488 محدد  سيدي  اوصللة  الييد 

اوصللة  الييد  اوتدلعية,  حصة 

زكريلء 388 حصة اوتدلعية.   

- التييير : يتعهد بتييير الشركة 

غير  ملدة  حدزة  اوصللة  الييد  إج  

محدمة.
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للييد  ينيب   : البنكي  التوقيع   -
اوصللة حدزة.

2 - وقد تم اإليداع القلنوني بكتلبة 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
بتلريخ  د244  رقم  تحت  بإنزكلن 
التجلري  والسجل  د282/دد/7د, 

رقم  24775.   
    للخالصة و البيلن

عن امليير

388 P

STE GZOULA TRANS
  SARL AU

شركة كزولة ترونز   ش.م.م

تأسيس شركة
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282/دد/2د 

ذات املديزات التللية :
ترونز    كزولة  شركة   : التيدية 

ش.م.م
الدوجي  النقل   : االوتدلعي  الهدف 
لحيلب  والبضلئع  لليلع  الوطني  و 

الغير.   
القليعة  العزيب   حي    : العنوان 

انزكلن أيت ملول.
املدة:    99 سنة.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم.
فلتح  من    : االوتدلعية  الينة 

ينلير إج  د3 مون ر من كل سنة.
الييد     الشركة  سيير  التييير: 

زهير حديد   ملدة  غير محدومة. 
تم   : التجلري  السجل 
الضبط  بكتلبة  القلنوني  اإليداع 
بلنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة 
عدم  تحت  بتلريخد282/دد/23 

   .24(3
389 P

GOLFAGAD
ش.م.م  

وبتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282  نون ر   4
التجلري  سجلهل  امليؤولية  محدومة 
رقم 24755  ذات املديزات التللية : 

   «GOLFAGAD«  : التيدية 
ش.م.م.

 HAY SAADA  :    املقر االوتدلعي
 RUE د62د N 54 DCHEIRA

.INEZGANE
الرأسدلل : 88.888د  مرهم.

الجولف  مدلرسة    -  : الهدف 
والترويج له وكذلك أي تدريب لغرض 

هذه املدلرسة .
واملنلفية   اإلشراف  املدلرسة,   -
عل   تأثير  له  نشلط  أي  أعم  وبشكل 
مع  الجولف  لعبة  واكتشلف  تطوير 

الالعبين ومع الشبلب.
وخلصة  ااحداث  تنظيم   -
ووائز,  ميلبقلت,   : الريلضية 

منلفيلت ريلضية. 
- املشلركة في امليلبقلت الرسدية 
امليتو   عل   تنظم  التي  والومية 

املحلي و االقليمي و الوطني.
الييد  خليل محدد    -   : الشركلء 

والييد بوبندير محدد.
التييير :  تيير الشركة من طرف 
الييد  خليل محدد  والييد بوبندير 

محدد.
اإليداع  تم   : القلنوني  االيداع 
القلنوني بلملحكدة  االبتدائية بلنزكلن 
رقم  تحت  د282/دد/5د  بتلريخ 

7د24.
390 P

FUEL AND SERVICE
«F&S»

ريلض تدارت قطعة د عدلرة 8د 
محل د4 ودلعة الحضرية انزا 

اكلمير
تـــأسـيــس

اكلمير  بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  تم  د22/86/282،  بتلريخ 
صفلتهل    امليؤولية   محدومة  شركة 

كدل يلي : 
 FUEL AND SERVICE : التيدية

       .««F&S
أسلسل  الشركة  تهدف    : الهــدف 

إج  :
د - موزع  زويت التشحيم.

وعدومل وديع العدليلت التجلرية 
الصنلعية املللية و العقلرية املتعلقة 
اانشطة  وكل  املذكورة  بلالنشطة 
شأنه  من  طلبع  ذات  أو  املشلبهة 

توسيع وتندية الهدف االوتدلعي.
تدارت  ريلض   : االوتدلعي  املقر 
د4 ودلعة  8د محل  د عدلرة  قطعة 

الحضرية انزا اكلمير.
تلريخ  من  ابتداء  99 سنة    : املدة 
التسجيل بللسجل التجلري بلستثنلء 

حللة التدديد أو الفسخ امليبق.
الرأسدلل :  حدم رأسدلل الشركة  
في 88.888د مرهم  مقيم  إج  888د 

حصة.
عبلم                        العزيز  عبد  الييد 

888د حصة.
العزيز  عبد  الييد   : التييير 
غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  عبلم ميير 

محدومة. 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
د282/دد/7د  يوم  بأكلمير  التجلرية 

تحت رقم 5د873د.
391 P

SOCIETE KALIZA
SARL

إنشلء شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د8/282د/27 

التضلمن ذات املديزات التللية :
 SOCIETE KALIZA  : التيدية 

.«SARL
املييرة  حي   87 املقر االوتدلعي : 

مجدوعة 83، طلنطلن.
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د  عل   مقيدة 

88د مراهم.
الهدف : - خدملت املطلعم،

- كلفتيريل. خدملت املشروبلت،
- تنظيم استراحلت القهوة،

- فضلءات االعلب،
- اإلقلمة الفندقية.

الشركلء : - زكريلء البومي، مغربي، 
992د/دد/9د، ب.ت.و  مزمام بتلريخ 

.JF453رقم 9د

مزمام  مغربي،  البومي،  خللد   -

رقم  ب.ت.و  993د/23/87،  بتلريخ 

JF5854(

فلتح  من  تبتدئ   : املللية   الينة 

كل  من  مون ر  د3  في  تنتهي  و  ينلير 

سنة

التييير : تيير الشركة حلليل من 

طرف : زكريلء البومي وخللد البومي 

ملدة غير محدمة.
تم  رقم   : السجل التجلري 

بتلريخ  بطلنطلن  االبتدائية  بلملحكدة 

د282/دد/7د تحت رقم 5955.

392 P

STE  JOB-LAAYOUNE
SARL A.U

إنشلء شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة   تأسيس  تم  د89/282/)2 

ذات  املحدومة  امليؤولية  ذات 

املديزات التللية :

 STE JOB-LAAYOUNE : التيدية

««SARL A.U

924د  الرقم   : االوتدلعي  املقر 

مكرر حي الهد  – العيون.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

فئة  من  حصة  888د  عل   مقيدة 

88د مراهم.

الصنلعية  معدات  بيع   : الهدف  

وأخر  بللجدلة.
املحجوب،  -زضيضلت   : الشركلء 

999د/22/86،  مغربي، مزمام بتلريخ 

.SLب.ت.و رقم 5))6د

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

كل  من  مون ر  د3  في  تنتهي  و  ينلير 

سنة

التييير : تيير الشركة حلليل من 
طرف : زضيضلت املحجوب ملدة غير 

محدمة.

بلملحكدة  تم   : السجل التجلري 

بتلريخ  بللعيون  االبتدائية 

د282/دد/89 تحت رقم دد))3.

393 P
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Société OJIF TRANS
SARL ش.م.م  

رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : محل رقم  شلرع 

حي املوطفين اكلمير

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بدووب   - د 

تأسيس  تم  د282/دد/دد   بتلريخ 

ذات  امليؤولية  محدومة  شركة 

املديزات التللية :

 Société«  « شركة    : التيدية 

OJIF TRANS SARL« ˝ش.م.م. 

الوطني  البضلئع  نقل   : الهدف 

والدوجي لحيلب الغير.

رقم   محل   : االوتدلعي  املقر   -

شلرع حي املوطفين اكلمير

- رأس امللل االوتدلعي : 88.888د 

مرهم مجزأ إج   888د حصة من فئة 

88د مرهم للحصة.

رشيد  الييد  تعيين  التييير:   -

حلميد  اميدية  والييدة  الطنجي  بن 

مييرا للشركة ملدة غير محدومة. 

- الينة االوتدلعية  : تبتدأ الينة 

في  ينلير وتنتهي  االوتدلعية من فلتح 

آخر مون ر من كل سنة.

لهذا  القلنوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لد   الضبط  بكتلبة  العقد 

املحكدة االبتدائية بلنزكلن تحت رقم 

رقم5)247    التجلري  2458والسجل 

بتلريخ د282/دد/9دم.
من أول النسخة والبيلن

394 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé : 85 2( (4) 66 د

STE MS2 SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة  ذات ميؤولية 
محدومة بشريك واحد

في    املؤرخ  للعقد  طبقل 

شركة  تأسيس  تم  د282/دد/9د 

بللخصلئص  املحدومة  امليؤولية 

التللية :  

 STE MS2 SERVICE  : االسم 
.SARL AU

امليتخدمين  نقل   : الهدف 
لحيلب الغير.

88.888د   : املجدوعة   رأسدلل 
مرهم.

امليير: محدد بومزوغ.
سيدي  مركز   : االوتدلعي  املقر 

بيبي اشتوكة ايت بلهل.
املدة :  99 سنة.

للدجدوعة  القلنوني  االيداع  تم 
االبتدائية  بلملحكدة  بللسجل 
بتلريخ      2476 رقم  تحت  بإنزكلن  

د282/دد/23.
395 P

 STE LES ENFANTS DU
MONDE

 S.A.R.L
Au capital de 88.888د DH 
 SIEGE SOCIALE :  REZ DE

 CHAUSSEE MAISON DARYER
 HAY TOUGHZA COMMUNE
RURALE D’AOURIR - AGADIR
تـأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
للشركلء  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
امليؤولية  ذات  شركة  تأسيت 
وحيد  شريك  ذات  املحدومة 

وعنلصرهل كللتلجي :
اسم  تحدل  الشركة   : التيدية 

»أطفلل العللم«   ش.م.م.  
تنظيم   : االوتدلعي  الغرض 

الرحالت الييلحية .
حي  ماريير  مار   : االوتدلعي  املقر 

توغز  ودلعة أورير أكلمير 
في  حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 
888.د  اج   مقيم  مرهم  88.888د 
مرهم  88د  بقيدة  اوتدلعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم   : واإلمضلء  التييير 
التييير واإلمضلء املشترك إج  اليلمة:

 Mr. RACHIDA ELLAMANI et
.Mr. EL MEHDI ALLAMANI

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  وسيتم 
املحكدة  هيئة  لد   الضبط 
بتلريخ    رقم    تحث  بأكلمير  التجلرية 

د282/دد/25.
من أول النسخة والبيلن 

عـن الـديـيـرين

396 P

Société LASELKI
SARL AU

تأسيس شركــة ذات ميؤولية 
محدومة

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
ذات  شركة  تأسيت  د282/دد/82 
بلملواصفلت  محدومة  ميؤولية 

التللية :
التيدية : شركة السلكي.

تقنيلت  وتيويق  توزيع   : املوضوع 
اإلنترنت – تقديم الخدملت.

اإلنبعلث  اقلمة   : االوتدلعي  املقر 
3 عدلرة 4 شقة 6د بنيركلو اكلمير .

في  املبلغ  حدم   : الشركة  رأسدلل 
88.888د مرهم مجزأ إج   888دحصة 

من فئة  88د مرهم للواحدة.
التييير: أسند التييير إج  الييد 
محدومة.  غير  ملدة  أسلمة  الهرولني 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بللنيبة  أمل 
للييد  الوحيد  بللتوقيع  الشركة 

الهرولني أسلمة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
بدكتب  القلنوني  اإليداع  تم  وقد 
بأكلمير  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
رقم   تحت  د282/دد/23  بتلريخ 
الشركة  تسجيل  وتم  87364د 

بللسجل التجلري تحت 49593.
397 P

مكتب التييير ، االعالميلت واملحلسبة 

»كلوييكو«

رقم 85 عدلرة بيشل تجزئة أمنية تيزنيت

OUBASS 37
 ش.م.م
تأسيس

وبدووب  د282/دد/دد  بتلريخ 
بتلريخ  مسجل  عرفي  عقد 
 RE : عدم  تحت  د282/دد/2د 
اسم تحت  شركة  تأسيت  د43)9، 

: «SARL  «OUBASS 37

هدفهل كللتلجي :

 TRANSPORT DE  -

  BAGAGES NON ACCOMPAGNE

.POUR COMPTE D’AUTRUI

اكلمير  موار   : التجلري  العنوان 

وولن تيزنيت .
رأس مللـــهل  : 88.888د مرهم  )مئة 

أالف  مرهم ( موزعة إج  888د حصة  

ملئة  مرهم(  )88د  حصة  كل  قيدة 

مرهم.         

الييد  تعيين  تم   : الشركة  تييير 

للشركة  وحيد  كديير  سكي  زكريلء 

كلمل  إعطلئه  مع  محدومة  غير  ملدة 

الصالحيلت حيب القلنون ااسل�ضي 

للشركة. 

 99 الشركة  عدر  مدة   : املـــدة 

تلريخ  من  سنة(  وتيعون  )تيعة 

تأسييهل النهلئي .

إيداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  بدكتب  القلنوني  امللف 

بتيزنيت  االبتدائية  املحكدة  لد  

د282/دد/22 عدم  بتلريخ 38).

398 P

STE  OMAGREEN
SARL

بدقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

تأسيس  تم  بلكلمير  د282/دد/85 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

تحدل الخصلئص التللية :

  STE  OMAGREEN  : التيدية 

SARL

 287 الشقة   : االوتدلعي  املقر 

عدلرة ب  ملربيال حي الداخلة اكلمير.
رأس امللل   :   88.888د مرهم

املدة : 99      سنة  
امليير :  الييد سعيد شكيري

 – الزراعي  :االستغالل  النشلط 

االستيرام و التصدير.                     

تم اإليداع القلنوني لدي املحكدة 

د282/دد/9د  في  بلكلمير   التجلرية 

تحت رقم 87357د.

399 P
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STE SKLLIRI CAR
 SARL

بدقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

د282/دد/83 بتلرومانت  تم تأسيس 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

تحدل الخصلئص التللية :

 STE SKLLIRI CAR  : التيدية 

.SARL

75د  رقم   : االوتدلعي  املقر 

البالليع تلرومانت.

رأس امللل : 88.888د مرهم.

املدة : 99 سنة.

امليير : الييدة حفصة الحصيك.
النشلط :   - كراء الييلرات بدون 

سلئق.

لدي  القلنوني  اإليداع  تم 

في  بتلرومانت   االبتدائية  املحكدة 

د282/دد/7د  تحت رقم 2842.

400 P

حيلبلت امميم ش.م.م

336 شلرع املقلومة ايت ملول

الهلتف  248884.)85.2 الفلكس 

6د2492.)85.2

SIKASSO TRANS
إعالن عن تأسيس شركة 

ذات ميؤولية محدومة 

بتلريخ   محرر  عرفي  عقد  بدووب 
القلنون  وضع  تم  د282  نون ر  دد 

محدومة  شركة  لتأسيس  ااسل�ضي 

امليؤولية بلملديزات التللية :

 SIKASSO شركة    : التيدية 

.TRANS

امليؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدومة 

رأسدلل  حدم   : الشركة  رأسدلل 

مقيدة  مرهم  88.888د  في  الشركة 

بقيدة  اوتدلعية  حصة  888د  إج  

كدل  ومقيدة  للواحدة  مراهم  88د 

يلي : الييد ابو النعلئم رضوان 488 

الفتلح  الذهبيي عبد  الييد  حصة و 

حديد  هياللو  والييد  حصة   388

388 حصة.

مقر الشركة: الطلبق الثللث شقة 

رقم 5 بلوك س رقم 49 تجزئة اركلنة 

ايت املول

الوطني  النقل  الشركة:  نشلط 

والدوجي للبضلئع لحيلب الغير           

النعلئم  ابو  الييد  عين  التييير: 

رضوان والييد الذهبيي عبد الفتلح 

كدييرين  حديد  هياللو  والييد 

للشركة ملدة غير محدومة.

ملزمة  الشركة   : التوقيع 

ابو  للييد  املنفصلة  بللتوقيعلت 

الذهبيي  الييد  او  رضوان  النعلئم 

عبد الفتلح او الييد هياللو حديد

الينة املللية: من د8 ينلير إج  د3 

مسيد ر 

املدة:  مدة الشركة محدمة في 99 

سنة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

إلنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

 2446 رقم  تحت  د282/دد/7د  يوم 

ورقم السجل التجلري  د)247.

401 P

STE SI2T
SARL AU

إنشلء شركة ذات ميؤولية محدومة  
 STE SI2T                     اسم التجلري

.SARL AU

العنوان : بلوك ا رقم د3 شقة 84 

الحي الصنلعي ايت ملول

 املهلم :  د(  اعدلل إمارة املوظفين.

88.888د     : الشركة  ملل  راس 

مرهم.

التييير :      -  الييد روان خلليد 

مشلرك وميير للشركة.

تم اإليداع القلنون ااسل�ضي لد  

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

د282/دد/23  تحت  بتلريخ    انزكلن 

رقم  2478   والسجل التجلري تحت 

رقم  87)24.
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STE RUBY  INVEST
S.A.R.L A.U

Au capital de 88.888د DH 

 SIEGE SOCIALE : N°د REZ DE

 CHAUSSEE HAY  ASSAISS BLOC

3 RUE 4 TIKIOUINE AGADIR

تـأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات شريك وحيد

للشريك  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

ذات  شركة  تأسيت  الوحيد 

شريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

وحيد وعنلصرهل كللتلجي :

اسم  تحدل  الشركة   : التيدية 

»روبي انفيت«   ش.م.م. ش.و. 

االنعلش   : االوتدلعي  الغرض 

العقلري.
حي  د  رقم   : االوتدلعي  املقر 
أسلسس بلوك 3 زنقة 4 تكوين أكلمير

في  حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 

888.د  اج   مقيم  مرهم  88.888د 

مرهم  88د  بقيدة  اوتدلعية  حصة 

للحصة .

تخويل  تم  واإلمضلء:  التييير 

 Mr.  : الييد  إج   واإلمضلء  التييير 

 BOUHTTOU BRAHIM

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  وسيتم 

املحكدة  هيئة  لد   الضبط 

بتلريخ    رقم    تحث  بأكلمير  التجلرية 

د282/دد/25.
من أول النسخة والبيلن 

عـن الـديـيـر

403 P

 STE  RATIB

 CONSTRUCTION
 SARL

محرر  عرفي  عقد  بدووب   - د 

تأسيس  تم  د282/دد/84  بتلريخ 

املديزات  امليؤولية   محدومة  شركة 

التللية :

 RATIB  « شركة    : التيدية   -

CONSTRUCTION «  ش.م.م.

وأشغلل  البنلء  أشغلل  الهدف:   -

مختلفة.

 53 - املقر االوتدلعي: مكتب رقم 
شلرع  امللمونية  رواق  الرابع  الطلبق 
حين بونعدلني FH 588 حي الداخلة 

اكلمير . 
- املدة :   99 سنة.

- رأس امللل االوتدلعي :  88.888د 
888د حصة من فئة  إج   مرهم مجزأ 

88د مرهم للحصة الواحدة.
- التييير : الييد عبد هللا الراطب 

و الييد عبد العزيز بن الطللب.
تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   -
ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في آخر مون ر من كل سنة.
لهذا  القلنوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لد   الضبط  بكتلبة  املحضر 
رقم  تحت  بلكلمير  التجلرية  املحكدة 
رقم  التجلري  السجل  و  87376د 

49689 بتلريخ د282/دد/23 م.
من اول النسخة والبيلن
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PERFECT MED TRANS
SARL

تأسيس شركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
والدي  د8/282د/د2  في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بدووبه  ثم 
ميؤولية محدومة مديزاتهل كللتلجي:                
 PERFECT MED   : - اال سم       

 TRANS SARL   STE
ذات  :       شركة  الصفة         -

ميؤولية محدومة
- الرأسدلل   :      88.888د  مرهم 
ااشخلص  نقل    : الهدف   -

لحيلب الغير.
- العنوان      : 4)2الطلبق اليفلي 
تدديد انزا العليل تدارت انزا اكلمير.

فلتح  لتبدأ من    : املللية  الينة   -  
ينلير إج  د3 مسيد ر من كل سنة.

من  الشركة  تيير     : التييير   -
طرف الييد محدد املييحي والييد 

بلعيد البشلرة. 
- تم  اال يذاع  القلنوني بلملحكدة  
د282-دد-23  في  بلكلمير  التجلرية 

تحث   رقم  87375د  . 
405 P
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 SOCIETE OUBAY DE
TRAVAUX DIVERS

SARL AU 
شركة أوبلي لألشغلل املختلفة 
شركة محدومة امليؤولية ذات 

الشريك الوحيد
58.888 مرهم رأسدللهل

 العنوان : موار تدوارت الدراركة  - 
اكلمير
تأسيس

 بتلريخ  )2  أكتوبر د282  بلكلمير, 
تم تأسيس شركة محدومة امليؤولية 
ذات شريك وحيد صفلتهل كدل يلي : 

لألشغلل  أوبلي  شركة   : التيدية 
الشريك  ذات  ش.م.م.   - املختلفة 

الوحيد 
الهدف :  اأشغلل البنلء وااشغلل 

املختلفة
تدوارت  موار   : االوتدلعي  املقر 

الدراركة  - اكلمير
لرأسدلل :  حدم رأسدلل الشركة 
ألف  خديون   ) مرهم   58888 في 
 ) حصة   588 إج   مقيدة   ( مرهم 
88د مرهم  خديدلئة حصة ) بقيدة 
أيت  الييد  حوزة  في  كلهل  للواحدة 

أوبلي عدر.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجيل بللسجل التجلري بلستثنلء 

حللة التدديد أو الفسخ امليبق.
الينة املللية :  من فلتح ينلير إج  

د3  مون ر من كل سنة. 
أوبلي  أيت  الييد  : عين   التييير 
غير  ملدة  وذلك  للشركة   مييرا  عدر 

محدومة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ   بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 87378د .
406 P

 VILLA X MOROCCO 
العنوان : حي أيت سوال تدراغت 

ودلعة أورير نواحي اكلمير
إعالن بللتأسيــــــــــــــــــس 

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  وضع  تم  د282،  نون ر  5د 
الخصلئص  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

التللية :

 VILLA X  : القلنونية  التيدية   -
 MOROCCO

ذات  شركة    : القلنوني  الشكل   -
ميؤولية محدومة. 

  - املقر االوتدلعي : حي أيت سوال 
تدراغت ودلعة أورير نواحي اكلمير.

- الغرض االوتدلعي :  نزل وااليواء 
ركوب  في  التكوين  مدرسة  الييلحي. 
تلوير  امللئية.  والريلضة  االمواج 
لهل  والتي  امللئية  الريلضة  معدات 
تجلرة  الييلحي.  بللتنشيط  عالقة 
الريلضة  في  امليتعدلة  املعدات 
التجلرة.  الييلحي.  والتنشيط  امللئية 

االستيرام والتصدير. 
املعلمالت  وديع  علمة  وبصفة 
واملبلمالت التجلرية التي من شأنهل أن 

تنمي و توسع من نشلط الشركة.   
الرأسدلل االوتدلعي : حدم في ملئة 
ومقيدة  بللكلمل  محررة  مرهم  ألف 
إج  ألف حصة اوتدلعية بقيدة ملئة 
مرهم للحصة الواحدة ومقيدة بين 

الشركلء حيب امليلهدة كدل يلي :
 348  : تلسيون  لويز  الييدة رون 
قدرهل  بديلهدة  اوتدلعية،  حصة 

34 ألف مرهم. 
ليهدلن:  كلميال  كلوستير  الييدة 
بديلهدة  اوتدلعية،  حصة   338

قدرهل 33 ألف مرهم. 
 338 فينتير  املندا  ريدير  الييدة 
قدرهل  بديلهدة  اوتدلعية،  حصة 

33 ألف مرهم.    
الييدة  تعيين  تم   : التييير   
الييدة  و  ليهدلن  كلميال  كلوستير 
ريدير املندا فينتير مييرتين للشركة 

ملدة غير محدومة.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجلري  السجل  في  الشركة  تسجيل 

بلملحكدة التجلرية بلكلمير. 
من  تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   -
وثالثين  واحد  في  وتنتهي  ينلير  فلتح 

مون ر من كل سنة.
بلمللئة  خدية  تخصم   : ااربلح   -
االحتيلط  لتأسيس  ااربلح  من 
تحت تصرف  يوضع  والبلقي  القلنوني 

الجدعية العدومية للشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
نون رد282، تحت   23 بتلريخ  بلكلمير 
بللسجل  واملسجلة  3)873د.  الرقم 

التجلري التحليلي رقم 3د496.  
  للنشر و البيلن

املييرتين 

407 P

SOUSS SIDE
تـأسـيـس 

بتزنيت  حرر  عرفي  عقد  عل   بنلء 
وضع  تم  د282،  نوفد ر   3 بتلريخ 
ذات  لشركة  ااسلسية  القوانين 
امليؤولية املحدومة للشريك الوحيد 

وذات الخصلئص التللية :
.SOUSS SIDE : التيدية

الهدف :
بيع منتجلت التجديل بللجدلة.

والزخرفة  الديكور  منتجلت  بيع 
بللجدلة.

االستيرام والتصدير.
مكرر   35 رقم   : االوتدلعي  املقر 

تجزئة املصل ، تيزنيت.
في   حدم   : االوتدلعي  الرأسدلل 
إج   مقيم  مرهم  88.888د  مبلغ 
888د حصة اوتدلعية ب 88د مرهم 

للحصة.
من  الشركة  ستيير   : التييير 
غير  ملدة  حدزة  مطيع  الييد  طرف 

محدومة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   9 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

د282 تحت رقم 4د)/د282.
408 P

TEEB ALHOOR
 ش.م.م بشريك واحد
رأسدللهل 28.888 مرهم

املقر االوتدلعي : بلوك 84 رقم 99 
حي قصبة الطلهر أيت ملول إنزكلن

تـأسـيـس 
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بدووب 
خلص بتلريخ د282/دد/6د واملسجل 
وضع  تم  د282/دد/6د  يوم  بأكلمير 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
الخلصيلت  ذات  محدومة  ميؤولية 

التللية :

د - الـهــدف : تهدف الشركة ماخل 

املغرب كدل بللخلرج.  

التجلرة بشكل علم.

مركز اتصلل

مصدم ورافيك.

تيويق وديع أنواع ااصنلف من 

خالل تكنولوويل التجلرة اإللكترونية.

استيرام و تصدير.

التدثيل التجلري لجديع الشركلت 

الوطنية أوااونبية.

استغالل حصص في أي شركة أو 

مرتبط  أو  مشلبه  غرض  لهل  غيرهل، 

نشلط  تطوير  إج   تؤمي  والتيقد 

الشركة.

التجلرة بشكل علم، وعل  العدوم 

املللية،  التجلرية  العدليلت  وديع 

لهل  التي  العقلرية  والغير  العقلرية 

املبلشرة  غير  أو  مبلشرة  عالقة 

شأنهل  من  والتي  إليهل  املشلر  بأهداف 

تطوير وتوسيع نشلط الشركة.

 «TEEB ALHOOR« :2 - التيديــة

ش.م.م بشريك واحد.

 84 بلوك  االوتدلعي:  املقر   -  3
رقم 99 حي قصبة الطلهر أيت ملول 

إنزكلن.

4 - الـــدــدة : 99 سنة

مرهم   28.888  : الـرأسـدـلل   -  5

اوتدلعية  حصة   288 إج   مقيم 

88د مرهم للحصة الواحدة  من فئة 

بللكلمل  ومحررة  نقدا  مكتتبة 

وميندة كلهل للييد عدر مرشد بندر 

البندر.

6 - الـيـنـــة : من فلتح ينلير إج  د3 

مون ر. 

ملدة  الشركة  سيير   : الـتـيـيـير   -  7

غير محدومة الييد عدر مرشد بندر 

البندر.

 24797  : التجلري  السجل   -  (

إنزكلن.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بإنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

يوم د282/دد/22 تحت رقم 2462.
بدثلبة مقتطف وبيلن

409 P
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SY BOIS  
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  دد/دد/د282 

محدومة امليؤولية تحدل الخصلئص 

التللية :

د - التيدية : SY BOISش م م
88.888د   : الشركة  رأسدلل   -  2

888د حصة بقيدة  اج   مرهم مقيم 

88د مرهم لكل حصة مدلوكة ل :

- سيلمي خلليد : ب888د حصة

: موار تدارت  - املقر االوتدلعي   3

سيدي بيبي اشتوكة ايت بلهل

صنع   : أالوتدلعي  الهدف   -  4

ااصنلف الخشبية.

: تييير الشركة من  التييير    -  5

البطلقة  رقم  خلليد  سيلمي  طرف 

. JB278(92 الوطنية

القلنوني  امللف  إيداع  تم   -  6

االبتدائية  املحكدة  لد   للشركة 

2464بتلريخ  رقم   تحت  بلنزكلن 

22/دد/د282.

410 P

TRANSPORT LKHAL & FILS
ش.م.م

بدقت�ضى ودع علم تأسي�ضي مؤرخ 
القلنون  وضع  تم  د8/282د/27  في 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

ذات  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

املواصفلت التللية :

 TRANSPORT  «  : التيدية   -

.« LKHAL & FILS

- الهدف االوتدلعي : النقل الوطني 

والدوجي للبضلئع لحيلب الغير ؛
 482 رقم   : االوتدلعي  املقر   -

الحي  د  تلزرزيت  عدلرة   4 الطلبق 

املحددي أكلمير.

سنة   99  : االوتدلعية  املدة   -

السجل  في  تلريخ تسجيلهل  ابتداء من 

التجلري عدا إذا تم الحل امليبق أو 

التدديد.

- الرأسدلل االوتدلعي : يتكون من 

88.888د مرهم.

اآلنية  تعيين   : الشركة  تييير   -

ملدة  للشركة  كدييرة  الخلل  نروس 

غير محدومة.

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

بأكلمير  التجلرية  للدحكدة  التجلري 

عدم  تحت  د282/دد/9د  بتلريخ 

87339د.

411 P

 TRANSPORT ATLAS

MOUSOFA
SARL A.U

إنشلء شركة
بتلريخ   عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  د8/282د/25 

وحيد  بشريك  امليؤولية  محدومة 

ذات املديزات التللية :

 TRANSPORT ATLAS : التيدية

«MOUSOFA «SARL A.U

مشروع   492 املقر االوتدلعي  : 

النهضة الحي الجديد ، طلنطلن.

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 

فئة  من  حصة  888د   عل   مقيدة 

88د مراهم.

امليتخدمين  نقل   -  : الهدف 

لحيلب الغير ،

- نقل البضلئع لحيلب الغير، 
الشركلء : - رضوان ايت بن قدور، 

6)9د/23/86،       مغربي، مزمام بتلريخ 

.JY38( ب. و. ت

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

كل  من  مون ر  د3  في  تنتهي  و  ينلير 

سنة

التييير : تيير الشركة حلليل من 

طرف:
بن قدور لشكر ملدة  ايت  رضوان 

غير محدمة.

بلملحكدة  تم   : السجل التجلري 

بتلريخ   بطلنطلن  االبتدائية 

د282/دد/22  تحت رقم د596.

412 P

ZAIRI FISH
SARL A.U
إنشلء شركة

بتلريخ   عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم  د282/دد/84 
وحيد  بشريك  امليؤولية  محدومة 

ذات املديزات التللية :
 ZAIRI FISH «SARL  : التيدية 

.«A.U
املقر االوتدلعي : 6 الزنقة 3د حي 

بئرانزران، طلنطلن.
مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د   عل   مقيدة 

88د مراهم.
: - تلور اليدك. الهدف 
- تلور أسدلك بللجدلة.

- تيويق وديع املنتجلت البحرية.
وتيويق  وبيع  وتصدير  استيرام   -
واملجددة  الطلزوة  ااسدلك 
واملصنعة وغيرهل( والصيد البحري.

وإنتلج  وتصنيع  وتجديد  توريد   -
وتيويق وديع املنتجلت البحرية.
- تيويق الفواكه والخضروات.
- نقل البضلئع لحيلب الغير.

الزايري،  القندو�ضي   -  : الشركلء 
4)9د/24/83،     مغربي، مزمام بتلريخ 

.JF3ب. و. ت ))9د
 : الينة املللية  

د3  في  تنتهي  و  ينلير  فلتح  تبتدئ من 
مون ر من كل سنة

التييير : تيير الشركة حلليل من 
طرف :

غير  ملدة  الزايري  القندو�ضي 
محدمة.

بلملحكدة  تم   : السجل التجلري 
بتلريخ   بطلنطلن  االبتدائية 

د282/دد/7د  تحت رقم    5959 .
413 P

 STE ALUM DECOR OUAD
NOUN
SARL AU

تأسيس شركة
بتلريخ عرفي  عقد  عل    بنلء 
القوانين وضع  تم  د282  أكتوبر  دد 

محدومة  لشركة  ااسلسية 

 ALUM DECOR OUAD : امليؤولية

NOUN ذات الخصلئص التللية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كدل في الخلرج هو :

نجلرة ااملنيوم.

اسرير  موار   : االوتدلعي  املقر 

كلديم.

املدة : 99 سنة.

88.888د  في  حدم   : الرأسدلل 

حصة  888د  عل   مقيم  مرهم 

اوتدلعية بقيدة 88د مرهم للواحدة 

وهي في نصيب الييد القدري رضوان 

888د حصة اوتدلعية.

التييير : تيير الشركة وملدة غير 
القدري  الييد  طرف  من  محدومة 

رضوان.

االبتدائية  بلملحكدة  اإليداع  تم 

د282  نوفد ر  8د  بتلريخ  بكلديم 

تحت رقم 7)3 والتسجيل في السجل 

التجلري تحت رقم 3763.

414 P

TRADCO MAROC شركة
شركة ذات ميؤولية محدومة

املقر االوتدلعي : شلرع عبد الرحدلن 

الحطيكي رقم 6 حي املييرة أكلمير

ذات الرأسدلل : 88.888د مرهم

بتلريخ موثق  عقد   بدقت�ضى 

4د سبتد ر د282، تم تأسيس شركة 

ذات امليؤولية املحدومة بلملواصفلت 

التللية :

 TRADCO شركة   : التيدية 

MAROC ذات امليؤولية املحدومة.

املدة : محدمة في 99 سنة متتلبعة 

السجل  في  التقييد  تلريخ  من  ابتداء 

التجلري.

في  محدم  االوتدلعي  الرأسدلل 
إج   مرهم مقيدة  88.888د  رأسدلل 

88د  بقيدة  اوتدلعية  حصة  888د 

مرهم للحصة مقيدة كلآلتي :

 588 يدير  ايت  ابريك  الييد 

حصة اوتدلعية.
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الييد الحين ص ري 588 حصة 
اوتدلعية.

املجدوع 888د حصة اوتدلعية.
لهل  الشركة   : االوتدلعي  الغرض 

غرض اوتدلعي :
اإلنعلش العقلري.

التجهيز  أشغلل  البيع،  الشراء، 
التجزئة  أشغلل  البنلء،  والتهيئة، 
تأوير  العدلرات،  وتقييم  العقلرية 
بيع  وإعلمة  التييير  العقلرات، 

العقلرات أو املنقوالت.
وإنجلز  وتقييدهل  اارا�ضي  تيهئ 

املشلريع العقلرية.
املبنية،  املبلني  أو  اارا�ضي  شراء 
اارا�ضي  وتقييم  املنشآت،  وهدم 
املذكورة، وإنشلء مبلن وديدة وبيعهل 
أو  املنهي  اليكني  لالستخدام  سواء 

اإلماري.
وخدملت  البنلء،  مقلولة  أشغلل 

متعدمة.
العدليلت  وديع  علمة  وبصفة 
التقنية واملللية والصنلعية والتجلرية 
غير  أو  مبلشرة  بصفة  املتعلقة 
مبلشرة بللغرض االوتدلعي للشركة.

شلرع   : االوتدلعي  املقر 
حي   6 رقم  الحطيكي  عبد الرحدلن 

املييرة أكلمير
اريك  الييد  تعيين  تم   : التييير 
ص ري،  الحين  والييد  يدير  ايت 
الشركة  ويلزم  للشركة،  كدييرين 

بإمضلئهدل معل.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

د4957.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
87342د  التجلرية بأكلمير تحت رقم 

بتلريخ 9د نوفد ر د282.
ملخص للنشر واإلشهلر

415 P

AD MBARK CARS
SARL AU
تـــأسيــس

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  د( 
شركة  تأسيس  تم  د8/282د/)2، 
بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 

وحيد  بلملديزات التللية :

AD MBARK CARS :  التيدية
الزنقة      35 رقم   : االوتدلعي  املقر 
تيرت  حي  ب  بلوك  النييم  شلرع   (

اليفل   كلديم .
مرهم   588.888  : الرأسدـــــــــــــلل 
فئة  من  حصة   5888 عل   مقيدة 

88د مرهم.
                : هللا   عبد  اضنكيلض  الييـــــــــــد 

5888  حصة.
بدون  الييلرات  كراء   : الهــــــــــــــدف 

سلئق
اضنكيلض   : القلنوني  امليير 

عبد هللا.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  بكلديم   االبتدائية 
د282/دد/دد تحت رقم د393/282
416 P

BOUNDIR SUD
SARL

AU CAPITAL DE 88.888د DH
 SIEGE SOCIAL : N° 284 RUE

OQBA IBN NAFIAA GUELMIM
IC 88298(4)978888د

تـــأسيــس
بتلريخ عرفي  عقد  بدقت�ضى   د( 
تأسيس شركة  تم  د282،  يونيو   8د 
بلملديزات  املحدومة  امليؤولية  ذات 

التللية :
BOUNDIR   SUD : التيدية

284 شلرع  رقم   : االوتدلعي  املقر 
عقبة ابن نلفع كلديم.

مرهم  88.888د   : الرأسدـــــــــــــلل 
فئة  من  حصة  888د  عل   مقيدة 

88د مرهم.
الشــــــــــــــركلء : اليلمة: 

ووهرة البشير : 588  حصة.
بوندير محدد : 588  حصة.

املوام  وتوزيع  التجلرة   : الهــــــــــدف 
الصنلعة  وسلع  العلمة  الغذائية 

التقليدية.
الييد  تعيين   : القلنوني  امليير 
ووهرة البشير مييير لشركة والييد 
غير  ملدة  له  نلئب  محدد  بوندير 

محدمة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بكلديم   االبتدائية 

د8/282د/4د تحت رقم د355/282.

417 P

شركة أكا فورنيتور
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

رأسدللهل 88.888د مرهم 

املقر االوتدلعي : الطلبق االول زنقة 

امكلال الخيلم 2 رقم 3د فوق حدلم 

وامي الذهب  اكلمير   

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بلكلمير  املسجل  د8/282د/)د 

تأسيس  تم  د8/282د/25،  بتلريخ 

شركة بلملواصفلت التللية :                                                                                                                

التيدية :  شركة أكل فورنيتور.    

الغرض االوتدلعي  : تجلرة علمة. 
االول  الطلبق   : االوتدلعي  املقر 
فوق  3د  رقم   2 الخيلم  امكلال  زنقة 

حدلم وامي الذهب  اكلمير.

 املدة  : 99  سنة.
رأسدلل الشركة : 88.888د  مرهم 

مقيدة  إج  888د  حصة اوتدلعية 

من فئة 88د مرهم للواحدة.

الينة املللية : من د8  ينلير إج  د3  

مون ر من كل سنة.

التييير : الشركة مييرة من طرف 

الييد عبد املجيد هاليل.

بلملحكدة   : القلنوني  اإليداع 

97د87د  التجلرية بلكلمير تحت رقم 

بتلريخ د282/دد/8د .

418 P

 شركة  صحراء فيلي
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
في   املؤرخ  للعقد  طبقل 

شركة  تأسيس  تم  د22/89/282 

بللخصلئص  محدومة     امليؤولية  

التللية :  

التيدية :  شركة صحراء فيلي.

الهدف : خدملت إعالمية وتواصل
88.888د   : املجدوعة  رأسدلل 

مرهم.

.JF29(99 امليير : حدلمي سركوح
زنقة  83د  رقم   : االوتدلعي  املقر 

9د الحي الجديد طنطلن.

املدة :  99 سنة.

للدجدوعة  القلنوني  االيداع  تم 

بلملحكدة  التجلري  بللسجل 

6د6  رقم  تحت  بطلنطلن  االبتدائية 

بتلريخ د282/دد/دد.

419 P

صافلمس
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
طبقل للعقد املؤرخ د8/282د/3دم 

محدومة     امليؤولية   شركة  تأسيس 

بللخصلئص التللية :  

:  صلفلدس شركه ذات  التيدية 

ميؤولية محدومة.

املنزلية  اليلع  تجلرة  الهدف. 

بللجدلة.
88.888د   : املجدوعة  رأسدلل 

مرهم.

امليلهم  عدوجي  الحيين  امليير: 

الوحيد.

املقر االوتدلعي :  حي العربي بلوك 

تيكوين  الثللث  الدور   24 شلرع  8د 

اكلمير.

املدة :  99 سنة.

للدجدوعة  القلنوني  االيداع  تم 

بللسجل التجلري  لد   كلتب املحكدة 

تحت  د282/دد/6د  بتلريخ  بأكلمير 
رقم 3))3.

420 P

مصاير ديكو

ش.ذ.م.م
بدقت�ضى عقد عرفي  حرر بلكلمير 

تأسيس  تم  د8/282د/25  بتلريخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

وخلصيلتهل كللتلجي :

التيدية :  ميير ميكور  ش.ذ.م.م.

املقر االوتدلعي : متجر رقم7 شلرع 

بلضر حي ملوطفين اكلمير.           
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 الهدف االوتدلعي : تجهيز املطلبخ 

–أعدلل مختلفة- الديكور الداخلي.

مبلغ   في  حدم   : الشركة  رأسدلل 

888د  88.888د  مرهم مقيدة عل  

حصة من فئة 88د مرهم للواحدة. 

تييير  يتم    : الشركة  تييير 

هلور  الييدة  طرف  من  الشركة 

مصلير.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية                                        املحكدة  لد   الضبط 

يوم  87229د  رقم  تحت  بلكلمير 

د282/دد/دد؛ السجل التجلري رقم 

5)494 - اكلمير.             
امضلء

421 P

ائــتــدــل نــيــة  ريــــش  كــــونـت

مكتب الييد حلرف عدلر

شقة 6 رقم 23 زنقة خللد بن الوليد

الداخلة - أكلم ير-

SOCIETE ABDO PARA

SARL

تصفية الشركة
بدقت�ضى عقد عرفي حرر بإنزكلن 

في د8/282د/25 تقرر مل يلي :

- املصلمقة عل  تصفية الشركة.

فلطدة  الييدة  تيدية  تم   -

الزهراء عزيزي املصفية للشركة.

عنوان  في  حدم  التصفية  مقر   -

حي  دد)  4 شلرع  رقم   : الشركة  مقر 

الغيلتن الدشيرة إنزكلن.

الصالحيلت  وديع  إعطلء   -

االوراءات  وديع  التخلذ  للدصفية 

القلنونية املرتقبة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم  

بإنزكلن  اإلبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282/دد/7د  بتلريخ 

    .2445
لـلـنسخ  و اإلشـلرة 

422 P

CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse : APP.N° 2د IMM.TR 8د CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 86-76-(3-26-57

 SOCIETE 2CB IMPORT &

EXPORT

تصفية املحتدلة لشركة وتعيين 
املصفي

ICE : 882888853د9876د

الجدع  محضر  بدقت�ضى 

بتلريخ  املؤرخ  اإلستتنلئي  العلم 

الشركة  الشركلء  قرر  د282/دد/84 

 2CB IMPORT & »شركة  امليدلة 

امليؤولية  ذات  شركة   »EXPORT

مرهم  88.888د  رأسدللهل  املحدومة، 

تجزئة  هو  االوتدلعي  مقرهل  والتي 

2د2  رقم  اار�ضي  الطلبق  امليتقبل 

ايت ملول، مل يلي :

- تصفية املحتدلة لشركة.

سفيلن  الييد  املصفين  تعين   -

بوزليم و  يلسر شرحبيلي.

اإليداع  تم    : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني 

بتلريخ  بإنزكلن  اإلبتدائية  بلملحكدة 

د282/دد/2د تحت عدم 2484.

423 P

 STE BOUKACHAB BRIQUE

SNC

العلم  الجدع  مداولة  بدقت�ضى 

يوليوز  8د  بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي 

 STE BOUKACHAB   د282 لشركة

رأسدللهل  والتي   BRIQUE SNC

مقرهل  والكلئن  مرهم،  8.888د 

تيوغزة اقليم سيدي ايفني ، تقرر حل 

قبل االوان للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 

بتيزنيت بتلريخ 3د أكتوبرد282 تحت 

رقم :د779/282.

424 P

STE BOUGARFA FISH
SARL AU

العلم  الجدع  مداولة  بدقت�ضى 

يونيو   23 بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي 

 STE BOUGARFAلشركة د282 

رأسدللهل  والتي   FISH SARL AU

مقرهل  والكلئن  مرهم،  88.888د 

ميتومع رقم 85 مينلء سيدي ايفني، 

تقرر حل قبل االوان للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 

د282  يوليوز  9د   بتلريخ  بتيزنيت 

تحت رقم :د339/282.

425 P

  Sté DANNOUNE TOURS

S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL : N°6 BIS RUE

 AIT BAAMRANE  TALBORJT

 AGADIR

 التصفية امليبقة

د - بدقت�ضى محضر الجدع العلم 

د8/282د/27  بتلريخ  االستثنلئي 

تقرر مليلي : 

التصفية امليبقة للشركة ابتداءا 

من اليوم نفيه.

يونس-  مشيش  الييد-  تعيين 

مصفي للشركة.

مقر  هو  الشركة  مقر 

التصفية.           

لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  2

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  املحكدة 

د282/دد/6د تحت رقم 87383د.

426 P

 STE CONSULTING DE

 DEVELOPPEMENT

  AGRICOLE “ CODAGRI ”

 SARL
Au Capital de 888.88 88دDH

 SIEGE SOCIAL : IMM EL HARCH

 N 8د AV MOHAMED VI AIT

MELLOUL

قر الجدع العلم االستثنلئي املنعقد 
بتلريخ دد نوفد ر د282 مل يلي :

- اعتدلم تقرير املصفي.
التصفية  نتلئج  تخصيص   -

والختلمية للتصفية.
- إبراء الذمة من املصفي.

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
د282/دد/22    في  بإنزكلن  االبتدائية 

تحت رقم 2463 
427 P

 STE ID MOUCH ET FRERES
PEINTURE

SARL AU
IF 26846(49 RC 3699

تشطيب الشركة
بتلريخ   مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د282 وافق الجدع العلم  29 شتن ر  

للشركة عل  التعديالت التللية :
-تشطيب النهلئي عل  الشركة.

موش    ام  محدد   الييد   -تعيين 
مصفي الشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  االيداع 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
في  د23/282)   رقم   تحت  بتيزنيت 

د282/دد/6د
428 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

mail: sarseige.compta@gmail.COM

STE GLAOUA TRANS
التصفية امليبقةللشركة

الغير  العلم  الجدع  بدقتضـى 
د87/89/282،  في  املؤرخ  العلمي 
 STE GLAOUA TRANS لشركة» 
SARL« السجل التجلري رقم 34547 

اكلمير تقرر مليلي: 
التصفيةامليبقة  تقرير  -د 

للشركة 
وعلي  ودلل  الييد  تعيين   -  2
وموار  التصفية  عن  كديؤول 
كدكلن  اكلمير  الدراركة  بوبكر  مار 

التصفية.
بلملحكدــة  القلنوني  اإليداع  تم   3-
فيد38/89/282  بلكلمير   التجلرية 

تحت رقم86647د 
429 P
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 INSTITUT PRATIQUE

 DES HAUTES ETUDES

 COMMERCIALES

» IPHEC «
شركة محدومة امليؤولية ذات 

الشريك الوحيد 

رأسدللهل : 88.888.88دمرهم

مقرهل االوتدلعي : رقم65 الطلبق 

الثلني شلرع عبد هللا كنون حي 

اليالم أكلمير 

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

قرر  د282    اكتوبر   27 في  املؤرخ 

ميلهم الشركة  مليلي : 

-د الفسخ امليبق للشركة 

 2- تعيين الييد املرطوب عبد هللا 

كدصفي للشركة . 

4-  تعيين املقر االوتدلعي للشركة 

كدقر للتصفية. 

بكتلبة  القلنوني  االيداع  ثم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

تحت  نون رد282   6د  بتلريخ  اكلمير 

رقم 87299د  .
للخالصة والنشر

430 P

NATURALSOAP
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

االستثنلء املؤرخ في 38 يوليوز د282، 

قرر الجدع العلم غير العلمي للشركة 

ذات  شركة   NATURALSOAP

الرأسدلل  ذات  املحدومة  امليؤولية 

 24 رقم  مقرهل:  مرهم   48.888.88

الجدلعة  تيليال  حي  ملوية  شلرع 

الحضرية تيكيوين أكلمير.

حيت تقرر مل يلي:

بيبب  للشركة  النهلئي  الحل   •

الوضع الصلفي للشركة.

بدكتبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  املحكدة 

6دنون ر د282 تحت رقم 87382د.

431 P

STE OT PRO NEGOCE SARL
الغير  العلم  الجدع  بدقت�ضى 

 STE OT PRO لشركة  العلمي 

محدومة  شركة   NEGOCE S.A.R.L
88.888.88د   رأسدللهل  امليؤولية  

: شقة رقم  مرهدل، مقرهل االوتدلعي 

ملول. أيت   3 يلسدينة  اقلمة   37
قرر  د282   نون ر   8( بتلريخ  املنعقد 

مل يلي :

مكلن  وتحديد  الشركة  حل 

التصفية.

تلكيو   اليالم  عبد  الييد  تعين   -

كدصفي للشركة.

بدحكدة  القلنوني وضع  اإليداع   -

انزكلن تحت رقم 2438 يوم 6د نون ر 

د282
مقتطف قصد اإلشهلر

432 P

شركة ROCHDI’S FOOD ش 
م م 

تجزئة رشدي مركز سيدي بيبي 

شتوكة ايت بلهل : املقر االوتدلعي 

تصفية الشركة

بتلريخ  مداوالتهل  اثر  عل  

الجدعية  قررت  د8/282د/87  

لشركة  العلمية  غير  العلمة 

مات  م  م  ش    ROCHDI’S FOOD

بللسجل  مسجلة  وحيد   شريك 

التجلري بلملحكدة االبتدائية بلنزكلن  

تحت رقم ددد28  مليلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتدلم   -

الفحص

الومية  التصفية  إقفلل  إعالن   -  

للشركة

  - إبراء ذمة املصفي؛    

الصالحيلت  املصفي  تخويل 

ااخيرة  اإلوراءات  النجلز  الضرورية 

النلتجة عن إقفلل التصفية الومية .

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط التجلري بلملحكدة االبتدائية 

تحت  د8/282د/)2  بتلريخ  انزكلن 
رقم 2298.

433 P

شركة TEGC ش م م 
املقر االوتدلعي: شلرع موالي علي 

الشريف رقم 7د الجرف انزكلن

  تصفية الشركة

بتلريخ  مداوالتهل  اثر  عل  

د8/282د/د2 قررت الجدعية العلمة 

 TEGC شركة  لشركلء  العلمية  غير 

شريك  مات  م  م  ش   «  « SARL AU
التجلري  بللسجل  مسجلة  وحيد  

تحت  بلنزكلن   االبتدائية  بلملحكدة 

رقم د479د  مليلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتدلم   -  

الفحص

الومية  التصفية  إقفلل  إعالن   -  

للشركة

  - إبراء ذمة املصفي؛    

الصالحيلت  املصفي  تخويل     

ااخيرة  اإلوراءات  النجلز  الضرورية 

النلتجة عن إقفلل التصفية الومية .

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بلنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

د8/282د/)2  تحت رقم9)22.

434 P

 Siège social :D52 COMPLEXE

IMMOBILIER TALBORJT AGADIR

Tél/ 852((4(838

DISSOLUTION

 SOUTH FINANCE 

CONSULTING SARL
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

يوليو   28 في  املنعقد  العلمي  الغير 

د282 ثم بدووبه :

في  للشركة ووضعهل  • حل ميبق 

تصفية 

مصفية  ميتور  سليم  •تعيين 

للشركة.

 52 م   في  التصفية  مقر  تثبيت   •

املجدع اليكني تل روت أكلمير

• ثم  أال يداع  القلنوني بلملحكدة 

د282  ف راير   83 بلكلمير  التجلرية 

تحث رقم 7د3.

435 P

TRANS SUD SUD شركة

 ش م م 
املقر االوتدلعي: الطلبق الثللث رقم 

24د بلوك 5 حي العرب بحيرت المين  
شلرع عبد هللا ابراهيم ايت ملول 

  تصفية الشركة

بتلريخ  مداوالتهل  اثر  عل  

الجدعية  قررت  د8/282د/د2 

 TRANS لشركة  العلمية  غير  العلمة 

SUD SUD   ش م م مسجلة بللسجل 

التجلري بلملحكدة االبتدائية بإنزكلن  

تحت رقم 3625د  مل يلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتدلم   -

الفحص

الومية  التصفية  إقفلل  إعالن     -

للشركة

- إبراء ذمة املصفي؛    

الصالحيلت  املصفي  تخويل 

ااخيرة  اإلوراءات  النجلز  الضرورية 

النلتجة عن إقفلل التصفية الومية .

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بإنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

د282/دد/22 تحت رقم 2465.

436 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب امحلي للخ رة واالستشلرة

شلرع موالي اسدلعيل عدلرة ايليغ

الطلبق الثللث رقم 4د3 حي النهضة - أكلمير

 TOURAGH شركة

ASSURANCE
شركة ذات ميؤولية محدومة

الرأسدلل : 488.888 مرهم

املقر االوتدلعي : رقم 297، زنقة 

عبلس قبلج حي ريلض اليالم أكلمير

حل الشركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

أكتوبر   7 بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي 

د282، تدت املصلمقة عل  مل يلي :

أكتوبر   7 من  ابتداء  الشركة  حل 

د282.

تعيين الييد يوسف عدي مصفيل 

وحيدا للشركة.
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بللعنوان  التصفية  مقر  تحديد 

التلجي :
حي  قبلج  عبلس  زنقة   ،297 رقم 

ريلض اليالم أكلمير.

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 

نوفد ر  7د  بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  

د282 تحت رقم 4د873د.
للخالصة والبيلن

الحيين امحلي

437 P

شركة ادم فون ش.م
تفويت حصص شركة امم 

فون ش.م راسدللهل 558.888 

مرهم/5588 حصة

الجدع  محضر  بدقت�ضى 

بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي  العلم 

امليلهدة  قررت  د282/دد/6د 
الوحيدة لشركة امم فون 

بتفويت  ضبلش  ملودة  الييدة   

حصصهل  مجدوع  من  حصة   5588

بدلك  ليصبح  االميب  محدد  للييد 

بنيبة  للشركة   الوحيد  امليلهم 

5588 حصة /558.888 مرهم.    تم 

اإليداع القلنوني بلملحكدة االبتدائية 

د282/دد/23  بتلريخ  بتلرومانت 

تحت رقم 2856.

438 P

 EUROKECH شركة

   TRANSPORT
اقلمة االخوة عدلرة ج 6دد شقة 86 

حي الهد  اكلمير

      خالل الجدع العلم غير العلمي 

تم  د282  اكتوبر  د2  يوم  املنعقد 

اتخلذ القرار بشلن التغييرات التللية :  

تفويت الحصص : -د 

تم تفويت الحصص كدل يلي :

محدد  ابل  حديد  الييد  تفويت   •

588د حصة التي يدلكهل من الشركة 

لصللح الييد الحين ازكلع

• تفويت الييد يوسف بكلر امين 

588د حصة التي يدلكهل من الشركة 

لصللح الييد الحين ازكلع.

تبعل لتفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  عل   الشركة  راسدلل  توزيع 

التلجي :

ازكلع                              الحين  الييد   -

3888 حصة

-2 استقللة وتعين ميير وديد :

محدد  ابل  حديد  الييد  استقللة 

ذمته  إبراء  وتقديده  الشركة  من 

كلن  التي  الفترة  طوال  ونهلئية  كلملة 

من  إخالئه  و  للشركة  مديًرا  خاللهل 

امليؤولية الكلملة.

ان  ازكلع  الحين  الييد  يتعهد 

وديع  عل   الوحيد  امليؤول  يكون 
سو   الحللية  الشركة  التزملت 

كلنت قلنونية او ضريبية وان يتكفل 

االقرارات  وتقديم  الدفع  بعدليلت 

وضعية  اية  وتيوية  الضريبية 

قلنونية سلبقة او الحقة

وبدالك يكون الييد الحين ازكلع 

، مديرا للشركة لفترة غير محدمة.

-3  تغيير املقر االوتدلعي للشركة: 

تم تغيير املقر االوتدلعي للشركة 

من:

6دد شقة  اقلمة االخوة عدلرة ج 

86 حي الهد  اكلمير

إج  العنوان اآلتي
حي  7د  رقم  2د  زنقة   83 بلوك 

اسلسس تيكوين اكلمير

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية 

د282/دد/8د تحت رقم 95د87د.

439 P

 SOCIETE EVOLUTION

 EXPORT
SARL 

Société à responsabilité limitée

Au capital de 888.88 8د DHS

 SIEGE SOCIAL: LOT EL HOUDA

.BLOC د N°42 AIT MELLOUL

RC: 3295 / INEZGANE

االستثنلئي  العلم  الجدع  قرر 

املنعقد بتلريخ 8د يونيو د282 مل يلي:

• تفويت ل د حصة اوتدلعية من 
طرف الييد إبرهلرمي بريلن فنينت 
ويدس لفلئدة الييدة مينة صيوم.

ااسل�ضي  القلنون  تعديل   •
للشركة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  بلنزكلن  االبتدائية  املحكدة 

9د/دد/د282 تحت رقم 2452 .
440 P

شركة جيل واحة الطباعة
املؤرخ  العلمي  الغير  العلم  الجدع 
ويل  لشركة  د282  أكتوبر   84 في 
رأسدلل  .م  .م  ش  الطبلعة  واحة 
88.888.88د مرهم مقرهل االوتدلعي 
زنقة عالل الفل�ضي حي التعلسش طلطل                     
 قرر مل يلي:                                                                            

- تفويت أسهم الشركة.
اوديك  الحيين  الييد  تعيين   -

مييرا للشركة.   
االبتدائية  بلملحكدة  اإليداع   
تحت نون رد282   83 في   بطلطل 

 رقم 3دد.
441P

شركة فريش ناتورال   ش.م.م
STE FRESH NATURAL   SARL

اعالن بتعديل
السجل التجلري رقم دد5دد

الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ  املؤرخ  االستثنلئي  العلم 
تم  الشركة  بدقر  د282/دد/5د   

التعديل االتي :
• فويت  58د حصة من فئة 88د 
كلمبوس  الييد  طرف  من  مرهم 
ملرتينس أندريس  لفلئدة الييد عدر 

املشد�ضي  .
فئة  من  حصة  58د  تفويت    •
88د مرهم من طرف الييد كلمبوس 
الييدة  لفلئدة  أندريس   ملرتينس 

أيت بوستة نلمية. 
• تعديل النظلم ااسل�ضي .

القلنوني  اإليداع  تم  وقد 
بتلريخ    بإنزكلن    االبتدائية  بلملحكدة 

د282/دد/22 تحت رقم 2468.
442 P

حيلبلت امميم ش.م.م

336 شلرع املقلومة ايت ملول

الهلتف 8884 24 )852 الفلكس 6د 92 24 

852(

 ISKTAN TRANS SARL 
بيع حـــصص اوــتدلعية  

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

 ISKTAN TRANS    االستثنلئي لشركة

د282/دد/89  يوم  املنعقد   SARL

تقرر مل يلي :

بين  اوتدلعية  حصص  بيع   -    

الييد ميمي عبد هللا و الييد ميمي 

لرأس  الجديد  التوزيع  و   ، اسدلعيل 

 : التلجي  النحو  عل   االوتدلعي  امللل 

ميمي عبد هللا 888د حصة 

هللا  عبد  ميمي  الييد  تعيين   -

كديير للشركة.

- الشركة ملزمة بللتوقيع الوحيد 

للييد ميمي عبد هللا

ذات  من شركة  الشركة  تحويل   -

اج   العلمية  املحدومة  امليؤولية 

شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الشريك الوحيد

ااسل�ضي  القلنون  تحديث   -

بيع حصص   : التعديل  وفق  للشركة 

اوتدلعية 

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم 

الكلمير  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم   تحت  د282/دد/7د   يوم  

7د873د

443 P

 STE INTERNATIONAL    

 TOURISTIQUE

 INFORMATION
مجهولة االسم

 رأسدللهل 888.88 388 مرهم.

مقرهل اإلوتدلعي:

                       LOT 6 FRONT DE MER AGADIR

الغير  العلم  الجدع  بدقت�ضى 

العلمي  بتلريخ 6د يونيو 7د28،  تقرر 

مل يلي :
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ااسهم  ملكية  نقل  عل   املوافقة 

طرف  من  االستقللة  تقديم  تم   كدل 

والييدة  مرو  ايلي  بيير  وون  الييد 
مرو  والييدة  بيترسس  فوغييتيغ 

افيلي  من مجلس االمارة وتعويضهم 

امين  والييد  اكوتلين  ودلل  بللييد 

مصطفى والييد امين لحبيب 

رئييل  لحبيب  امين  الييد  تعيين 

مقر  تحويل  تم  كدل  االمارة  ملجلس 

الشركة اج  العنوان التلجي :

 LOT 6 FRONT DE MER

. AGADIR

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط  

تحت  )د3/89/28د  بتلريخ  بأكلمير، 
رقمد7935.

444 P

MXM GARD
اإلشهلر القلنوني

املحرر  العرفي  العقد  عل   بنلء   -

املسجل  و   26/86/2828 بتلريخ  
قرر  بتلريخ29/87/2828    بلنزكلن 

MXM GARD   – شركة  شركلء 

محدومة  ميؤولية  ذات     -SARL
مقرهل  88.888,88دمرهم  رأسدللهل 

حي  اليفلي  الطلبق   االوتدلعي: 
  23 رقم  284د  زنقة  اليالوي  

الدشيرة انزكلن مليلي:  

تفويت الحصص االوتدلعية.

الشكل  عل   الحصص  توزيع 

التلجي:

هشلم                     ماعنون  الييد 

888د حصة 

- تغيير الشكل القلنوني للشركة:

هو:  للشركة  القلنوني  الشكل   

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

الوحيد  الشريك  سعت ر   : -التييير 

للشركة الييد ماعنون هشلم  امليير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدومة. 

-التوقيع :الشركة ملزمة بللتوقيع 

هشلم,  ماعنون  للييد  الوحيد  

الشريك الوحيد للشركة.

- اإليداع : تم  اإليداع القلنوني لد  

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  مكتب 

تحت   24/89/2828 بتلريخ  بلنزكلن  

رقم 683د

445 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 86489)899د

LIMA NEGOCE SARL
االستثنلئي  العلم  الجدع  إطلر  في 

  LIMA NEGOCE SARL لشركة 

د282  قرر  8د ف راير  املنعقد بتلريخ 

ااعضلء وبلإلودلع التغييرات التللية:

عدي  ايت  محدد  الييد  قرر   -

مجدوع  من  88د    % وبيع  تفويت 

ايت  امحدد  للييد  بللشركة  أسهده 

حدوا 

- استقللة الييد محدد ايت عدي 

وتعيين  للشركة  كديير  مهلمه  من 

كديير  حدوا  ايت  امحدد  الييد 

وحيد للشركة  

-كل العدليلت املللية واالمارية تتم  

ايت  امحدد  الييد  بإمضلء   فقط 

حدوا.

-تحيين القلنون االسل�ضي للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم   
الضبط بلملحكدة االبتدائية بللعيون 

عدم  تحت  /د282  دد   / د8  بتلريخ  

د3352/282      
للخالصة والبيلن

امليير

446 P

 SOCIETE PROCIT SA
شركة مجهولة اإلسم

 رأسدللهل  8.928.888د  مرهم

اوالم التليدة، حي شرارمة.

أكلمير 287 س.ت

العلمة  محضرالجدعية  بدقت�ضى 

غير العلمية ومحضر مجلس اإلمارة، 

فقد تقررمل يلي :

د - املوافقة عل  عدليلت التفويت 

التللية :

الييدة  أسهم  وديع 
الشركة اج   البهجة  سلطلنة 
رقم   CITRUS PACK SARL ، ICE
 285 أي   ،882(28(6688884(

سهم.
قيوح  مينل  الييدة  أسهم  وديع 
 CITRUS PACK SARL ،الىشركة
ICE رقم )6688884)28)882 ، أي 

43د سهم.
قيوح  فلطم  الييدة  أسهم  وديع 
  CITRUS PACK SARL ،شركة اج  
ICE رقم )6688884)28)882 ، أي 

43د سهم.
وديع أسهم الييد امريس شلرف 
 ILLY HOLDING SARL AU اج  شركة
 ،882424642888863 رقم   ، ICE

أي 4)د2 سهم.
إلتدلم  الصالحيلت  تخويل   -  2

اإلوراءات القلنونية.  
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية اكلمير يوم 22 نون ر د282  

تحت عدم 87349د.
447 P

 STE SOLUTION شركة
 AUTO DYNAMIQUE

PROFESSIONNEL S.A.R.L
محدومة  ميئولية  ذات  شركة 

برأس ملل:
 100،000.00 مرهم.

أحدد  شلرع   : االوتدلعي  املقر 
مخلة  حي   28 رقم  الذهبي  املنصور 

اكلمير.
للجدع  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بتلريخ  املؤرخ  العلمي  الغير  العلم 

28د8/2د/25، تقرر مل يلي :
طرف  من  سهم   258 بيع  تم   -
الييد  لصللح  تويلتة  مجيد  الييد 

زكريلء ملنل.
الييد  طرف  من  سهم   258 و 
زكريل  الييد  لصللح  رحيمي  محدد 

ملنل.
مدير  ملنل  زكريل  الييد  تأكيد   -
 SOLUTION AUTO« شركة 
 DYNAMIQUE PROFESSIONNEL
كلفة  مع  محدومة  غير  ملدة   »SARL

الصالحيلت القلنونية.

قلنوًنل  ملزمة  الشركة  ستكون   -

بللتوقيع الفريد للييد زكريل ملنل.

- سعتدد االوتدلع ويوافق بللكلمل 

الذي  الجديد  ااسل�ضي  النظلم  عل  

يحكم الشركة في شكلهل الجديد.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  املحكدة 

د282/دد/5د تحت رقم 87278د

448 P

STE TILFO ELECTROSARL
شركة تلفو الكترو

ذات امليؤولية املحدمة

 رأسدللهل  38.888.88 مرهم

مقرهل االوتدلعي :الطريق الرئيية 

مركز اوالم برحيل تلرومانت

السجل التجلري :د228 تلرومانت

-تفويت الحصص االوتدلعية
نقل املقر االوتدلعي

تغيير الهدف االوتدلعي
تحديت القلنون االسل�ضي

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

د8/282د/27 تم تقرير مل يلي :

-تفويت حصص الييد بيحي عبد 

بوعدي  الييدين  لفلئدة  اللطيف 

محدد و بوكل عبد الرحيم .

محدد  بوعدي  الييد  تثبيت   -

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كديير 

محدمة.

للشركة  االوتدلعي  املقر  نقل   -

من : طريق مراكش املم بريد املغرب 

مركزاوالمبرحيل تلرومانت

إج  : الطريق الرئييية مركز اوالم 

برحيل تلرومانت

:بيع  من  االوتدلعي  الهدف  تغيير 

 : اج   املنزلية  الكهربلئية  املعدات 

خدملت وتيهيالت

االسل�ضي  القلنون  تحديت   -

للشركة.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم   -

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

بتلريخد282/دد/23  بتلرومانت 

تحت رقم 2859.

449 P
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 TAZGZOUT TRANS SARL

    ش.َم.م
    رأسدللهل 88.888د  مرهم

حي الحيحي بن عنفلر املنطقة 86 

لقليعة.

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

نون رد282   5د  بتلريخ   اإلستثنلئي 

أعاله  املذكورة  الشركة  شركلء  قرر 

مليلي :

متوكل  الطيب  الييد   تفويت   •

علي  ايت  محدد  للييد  حصة   333

ابهي.

لعبوبي  ولمع  الييد  تفويت   •

333 حصة للييد محدد اسليف.  

مجحلم  محدد  الييد   تفويت   •

للييد  متيلوي   بشكل  حصة   334

محدد ايت علي ابهي و للييد محدد 

اسليف.

و بذلك يصبح الييد محدد ايت 

علي ابهي مللكل ل 588 حصة و الييد 

محدد اسليف مللكل ل 588 حصة. 

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

إنزكلن  االبتدائية  بلملحكدة  القلنوني 

رقم  تحت  د282  نون ر   23 بتلريخ  

24(5

450 P

 TASSOUNT MINE SARL

    ش.َم.م  
    رأسدللهل 88.888د  مرهم

حي بخشلن اغروض اكلمير

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
اإلستثنلئي بتلريخ 83 نون ر د282 قرر 

شركلء الشركة املذكورة أعاله  مليلي :

• تفويت الييد تيونت مصطفى  

338  حصة  للييد بوكنزا محدد.

• تفويت الييد تيونت مصطفى  

338  حصة  للييد اشهري مصطفى.

      و بذلك يصبح الييد تيونت 

مصطفى  مللكل ل 348 حصة و الييد 

و  حصة   338 ل  مللكل  محدد  بوكنزا 

الييد اشهري مصطفى مللكل ل 338 

حصة.

اإليداع  تم     : القلنوني    اإليداع 
اكلمير  التجلرية  بلملحكدة  القلنوني 

بتلريخ 9د نون ر د282 تحت رقم 
  87336د                                

451 P

افيا شركة صيطر
- .SYTRAVIA  S.A.R.L -
شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل 888.888.د مرهم

املقر الرئي�ضي :  رقم 4 زنقة 664 حي 
الخيلم 2 - اكلمير

تعديل
ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 
القرارات  اتخلذ  تم  د282  يونيو   2(

التللية :
88د  بقيدة  حصص  تفويت   - د 

مرهم للحصة عل  الشكل التلجي
هشلم  الزرهوني  الييد  تفويت   -
هي  و  الشركة  في  حصصه  ملجدوع 
2588 حصة عل  الشكل التلجي : 788 
حصة لفلئدة الييد ابو وكيل رضوان 
اسلكتي  الييد  لفلئدة  88) حصة  و 
888د حصة لفلئدة الييد  محدد و 

اسلكتي امين .
تفويت الييد اسلكتي علي    -
هي  و  الشركة  في  حصصه  ملجدوع 
بوقييم  الييد  لفلئدة  حصة    588

عبد العزيز  .
الزرهوني  الييد  استقللة   -  2
تعيين  و  كديير  مهلمه  من  هشلم 
الييد أبو وكيل رضوان كديير وديد 

للشركة و ذلك ملدة غير محدومة.
البنكية  للتوقيعلت  بللنيبة   -  3
فللشركة ستعتدد توقيعين مشتركين 
و  رضوان  وكيل  أبو  الييد  من  لكل 
الييد بوقييم عبد العزيز أو الييد 
أسلكتي  الييد  و  رضوان  وكيل  أبو 

أمين.
القلنون  تحيين  و  تعديل   -  4
ااسلس للشركة و تحديدا الفصلين 

6 و 7.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
بلكلمير  التجلرية  بلملحكدة  الضبط  
نون ر  6د  بتلريخ  87389د  رقم  تحت 

د282.
بيلن مختصر

452 P

 UNIVERS PERFECT شركة
AGRICOLE

بلوك 3 رقم 523 طريق بيوكر  
أيت ملول

العلمي  غير  العلم  الجدع  خالل 
د8/282د/)2 تم اتخلذ  املنعقد يوم 

القرار بشلن التغييرات التللية :  
د تفويت الحصص:

تم تفويت الحصص كدل يلي :
الحديد  عبد  الييد  تفويت   •
888د حصة التي يدلكهل من  خللوقي 

الشركة لصللح الييد مروان فكير
تبعل لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  عل   الشركة  راسدلل  توزيع 

التلجي :
فكير                                                        مروان  الييد   -

888د حصة
2 تعيين ميير وديد لشركة :

الحديد  عبد  الييد  استقللة 
إبراء  وتعطيه  الشركة  من  خللوقي 
الفترة  كلمل  عن  ونهلئية  كلملة  ذمة 

التي كلنل خاللهل ميير.
تعين  الييد مروان فكير كديير 
غير  ملدة  لدالك  و  لشركة  وديد 

محدومة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  انزكلن  االبتدائية 

د282/دد/8د تحت رقم 5)23.
453 P

باتيبرام
 شركة ذات ميؤلية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
مقرهل اإلوتدلعي  : موار تندكلت 

اكيدي تلرومانت
السجل التجلري رقم 99د5 

تلرومانت.
ملحضر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
لشركة  العلمية  الغير  العلمة  الجدع 
بتلريخ   ش.م.م.ش.و.  بلتي رام 
والترا�ضي  االتفلق  د282/دد/)8تم 

عل  مليلي:
اج    الشركة  رأسدلل  رفع   -
888.888.د مرهم مجزء عل  8888د 
للحصة  مرهم  88د   فئة  من  حصة 

الواحدة.

- تحيين النظلم ااسل�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
رقم  تحت  لتلرومانتد282/دد/7د  

.2843
454 P

مكتـــب حيلبــلت ســروا  ش. م.م.

عدــلرة مامو شــلرع محدد اليلمس ايت ملــول

الفلكس : 65-22-24-)2-85   الهلتف : -)85-2

24-72-46

Sté NAIT TRANSPORT
SARL AU

الغير  العلم  الجدع  بدقتضـى 
د282/دد/7د،  في  املؤرخ  العلمي 
 NAIT TRANSPORT SARL   لشركة

AU  تقرر مليلي: 
الشركة  رأسدلل  قيدة  رفع   – د 
بدبلغ488.888,88  مرهم لينتقل من 
88.888,88د مرهم إج  588.888,88 
مرهم، ;و تدت هذه الزيلمة بللحيلب 
الجلري للشريك الوحيد نيت بوفوس 

ابريك.
تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.

بلملحكدــة  القلنوني  اإليداع  تم 
د282/دد/23  في  بلنزكلن  االبتدائية 

تحت رقم 2474.
455 P

 MEJOT DES TRAVAUX
 GENERALES

SARL
)A.U( :  شركة

شركة محدومة امليؤولية ذات 
الشخص الوحيد

املقر اإلوتدلعي : قصر مكدلن، 
كلديدة

الزيلمة في رأسدلل الشركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنلئي 

د282/دد/84 تقرر مليلي :
الزيلمة في رأسدلل الشركة : 

الشركة  رأسدلل  في  الزيلمة 
مرهم  888.888,88.د  بدبلغ 
مرهم  88.888,88د  من  لرفعه 
يتم  مرهم،  88.888,88د.د  اج  

تخصيصهل للشريك الوحيد.
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و تبعل لذالك تم تغيير الفصلين 6 
و 7 من القلنون ااسل�ضي للشركة.

تحديث القلنون ااسل�ضي للشركة
القلنون  تحديث  تقرر  كدل 
لتلبية  وذلك  للشركة،  ااسل�ضي 

املتطلبلت القلنونية لد  املحكدة  
اإلبتدائية بللراشيدية. 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  بللراشيدية  اإلبتدائية 
 : رقم  تحت  د282/دد/دد 

528/د282
للخالصة البيلن

456 P

AGADIR CUISINE 
 SARL

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بدقتضـى 
 AGADIR لشركة  د282/)24/8 

CUISINE SARL تقرر مليلي:
حدزة  استقللة  الشركة  د–تيير 
سدحدد  احدد  تعيين  اتم  و  اكوت 

اكوت كديير للشركة 
بلملحكدــة  القلنوني  اإليداع  تم   2-
د282/دد/89  في  بلكلمير  التجلرية 

تحت رقمد79/282د87د.
457 P

ORIENTAL-TOURS شركة
ش.م.م

 ذات شريك واحد
ORIENTAL-TOURS SARL D’AU 
رأسدللهل :   88.888.88).2 مرهم
مقرهل االوتدلعي : حي تيليال رقم 

943د تيكيوين اكلمير 
تعديل اإلمارة

د – بـدـووـب محضر قرار الشريك 
الوحيد  املؤرخ في  د8/282د/)دتقرر  

مل يلي :
العثدلني  سنلء  الييدة  تعيين   -
مييرين  فراش  محدد  والييد 

للشركة ملدة غير محدومة.
اإلماري  املنفرم  االمضلء  تخويل   -
الييدة سنلء  الشركة  ملييري  وامللجي 
فراش  محدد  والييد  العثدلني 

بللعدل بشكل منفصل.

ااسل�ضي  القلنون  تعديل   -
للشركة.

رئيس  لد   القلنوني  اإليداع  تم   -
برقم  بأكلمير  التجلرية  املحكدة  قلم 

83د87د تلريخ د282/دد/83.
458 P

شركة التنمية املحلية أكادير 
الكبير للنقل و التنقالت 

الحضرية
شركة ميلهدة

مقرهل االوتدلع :ً مكتب رقم 22 ، 
الطلبق الثلن عدلرة اكومار، شلرع 

الجيش امللكي أكلمير 
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ املنعقد  للشركلء   العلمي 

 6د / دد / د282 تقرر مليلي :
االماريين  والية  انتهلء  معلينة  د- 

التللية اسدلءهم :
- ودلعة أكلمير ؛

- املجلس الجهوي ليوس ملسة ؛
- ودلعة انزكلن ؛

- ودلعة الدراركة ؛
التللية  الجدم  االماريين  تعيين   -2
من  تبتدئ  سنوات   6 ملدة  اسدلؤهم 

الينة املللية الحللية :
ملسة  ليوس  الجهوي  املجلس   -

في شخص رئييه ؛
نلئب  في شخص  أكلمير  ودلعة   -

رئييهل ؛
شخص  في  انزكلن  ودلعة   -

رئييهل؛
شخص  في  الدراركة  ودلعة   -  

رئييهل؛
الحلجي  اإلماري  املجلس  تكوين   -3

من ااعضلء اآلتية أسدلئهم :
واجي  شخص  في  الداخلية  وزارة   -

وهة سوس ملسة ؛
ملسة  ليوس  الجهوي  املجلس   -

في شخص رئييه ؛
- مؤسية التعلون بين الجدلعلت 
»اكلمير الكبير«  في شخص رئييهل ؛

- ودلعة اكلمير في  شخص نلئب 
رئييهل ؛

- ودلعة انزكلن في شخص رئييهل ؛

شخص  في  الدراركة  ودلعة   -
رئييهل.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

بتلريخ   87335د  عدم  تحت  بأكلمير 

7د نوفد ر د282.
امليير

459 P

CABINET SABCONSULTING

CRIADO Y LOPEZ MAROC
SARL AU

Au capital de 488.888,88 DHS

  ICE : 88855)92638888د   RC :

)388ددIF : 48  د7)6

إعالن عن تحويل املقر االوتدلعي 

واستقللة ميير

للجدع  الضبط  ملحضر  طبقل 

بتلريخ  للشركة  االستثنلئي  العلم 

د282/دد/85 تقرر مليلي : 
- تحويل املقر االوتدلعي من  : رقم 

694 الحي الصنلعي ايت ملول.

 727 تجزئة   : املقرالجديد   إج  

شلرع ابراهيم الروماني الحي الصنلعي 

ايت ملول.

 Juan Jesus الييد   -استقللة 

تيير  VILLEGAS CERVILLAمن 

الشركة.

 Salvador LOPEZ تعيين الييد -

SUAREZ  كديير للشركة.

الضبط  كلتب  لد   اإليداع  تم 

بتلريخ  بلنزكلن  االبتدائية  للدحكدة 
د282/دد/23 رقم 2475.

460 P

 CABINET SABCONSULTING

– SARL
 ICE : 88288(232888857 RC :

8دIF : 258399 دد366

إعالن عن تحويل املقر االوتدلعي

طبقل ملحضر الضبط للجدع العلم 

االستثنلئي للشركة بتلريخ دد نوفد ر 

د282 تقرر مل يلي :

 : من  االوتدلعي  املقر  تحويل  
دد  شلرع  امرار  عدلرة   2 رقم  املكتب 

ينلير حي الداخلة اكلمير .
إج  املقر الجديد : املكتب رقم 284 
و 285 عدلرة ڤلل فلوري فونتي العليل 

بنيركلو اكلمير .
الضبط  كلتب  لد   اإليداع  تم 
بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  للدحكدة 

23/دد/د282 رقم 87362د.
461 P

STE SAOUPACK
شركة محدومة امليؤولية ذات 

الشريك الوحيد 
رأسدللهل : 88.888,88د  مرهم.
مقرهل : رقم 4دد  بلوك 4 شلرع 
الوحدة حي الحرش  أيت ملول.

االستثنلئي  العلم  الجدع  اثر  عل  
مل  إقرار  تم   , د282/دد/85  بتلريخ 

يلي :
للشركة  االوتدلعي  املقر  تغيير   -
اج  العنوان ااتي : رقم 45د  بلوك 4 
شلرع الوحدة حي الحرش  أيت ملول.
ااسل�ضي  القلنون  تعديل   -

للشركة.
لد   تم  القلنوني  اإليداع 
بتلريخ   بلنزكلن  االبتدائية   املحكدة 

د282/دد/23 تحت رقم  )247 .
462 P

 STE » GADIRIENNE POUR
 LA DISTRIBUTION  « Par

 Abrév.  » SOGADIS«  SARL
الشركلء  قرار  محضر  بـدقت�ضى   -
تم  89/82/د282   بـتـلريـخ  املنعقد 

االتفلق عل  مل يلي : 
-    تحويل املقر االوتدلعي للشركة 
إج : الطلبق اار�ضي رقم 25 زنقة 337 

حي اميرنلت اكلمير.
- تبني القوانين ااسلسية الجديدة  

للشركة.  
بكتلبة  القلنوني  تم اإليداع  - وقد 
الضبط لد  هيئة املحكدة التجلرية 
وذلك  87326د   رقم  تحت  بلكلمير 

بتلريخ د282/دد/7د.
من اول النسخة والبيلن

463 P
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SARL  TOP TILES شركة
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

26أكتوبر  بتلريخ  العلمي مؤرخ  الغير 

   TOP TILES SARL   :د282,  للشركة

ذات ميؤولية غير محدومة  
 رأسدللهل 288.888,88 مرهم. 

حيت تم تقرر مل يلي:

مرب  من:  الشركة  مقر  نقل 

اموغلي   583 28 شلرع  الخليفة رقم 

شلرع  الجديد:  املقر  إج   الدشيرة 

الدشيرة   3(8 رقم  اليو�ضي  املختلر 

الجهلمية.

تغير البند 4, من القلنون ااسل�ضي 

للشركة.

تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة. 

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بإنزكلن  الضبط للدحكدة االبتدائية 

رقم  تحت  نون رد282   بتلريخ5د 

9د24.

464 P

  TINMANSSOUR AGRI

SARL
شركة محدومة امليؤولية

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
قرر  د282/دد/)د  في  املؤرخ 

ميلهدوا الشركة مل يلي :

-دتحويل املقر االوتدلعي للشركة 

: موار العروسين انشلمن شتوكة  إج  

ايت بلهل.

من  الشركة  رأسدلل  من  -2الرفع 

572.888,88.دد  اج   88.888,88د 

4728ددحصة  بزيلمة  وملك  مرهم 

اوتدلعية وديدة وملك بلملقلصة مع 

الحيلب الجلري للشركلء.

االسل�ضي  القلنون  3تعديل   -

للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 

د282/دد/9د  تحت  بتلريخ  بلنزكلن  
رقم د245.   

للخالصة و التذكير              

قبلل حين

465 P

FOGENALISUD شركة 
مقرهل االوتدلعي : ح  املقلومة بلوك 

7د رقم 86 وارزازات

راس مللهل : 88.888,88د

توسيع النشلط / فتح فرع 

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

الشريك  قرار  د8/282د/85  بتلريخ 

الوحيد للشركة.

شلرع   : االتي  بللعنوان  فرع  فتح 

املقلومة رقم 72 كلديم.

بيع  اج   الشركة  نشلط  توسيع 

موام البنلء.

االبتدائية  بلملحكدة  االيداع  تم 

تحت  د282/دد/5د  بتلريخ  بكلديم 

رقم د397/282.

466 P

 BILBAO BON شركة

ACCUEIL ش.م.م 
رأسدللهل 588.888,88 مرهم

 املقر االوتدلعي:مجدع رقم 89)د, 

رقم 6, زنقة أنزي حي اليالم أكلمير

فتح فرع للشركة

العلم  الجدع  محضر  بدووب 

د282/دد/25  االستثنلئي املوقع يوم 

د8/282د/29  بأكلميريوم  املسجل  و 

 BILBAO BON شركة  شركلء  قرر 

ACCUEILش.م.م مل يلي :

بللعنلوين  للشركة  فرعين  فتح  د. 

التلجي: 
- الفرع ااول: بلوك 85 زنقةد رقم 

د5 الحي املحددي أكلمير.

- الفرع الثلني: بشلرع كنيدي رقم 

9د تللبوروت أكلمير.

العربي  نجمي  الييد  تعيين   .2

مييرا للفرعين ملدة غير محدومة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

د282/دد/7د, تحت رقم  بأكلميريوم 

87338د.
بدثلبة مقتطف وبيلن.  

467 P

مكتب التييير، االعالميلت واملحلسبة 

كلوييكو

AFRAH LOUZ
للشركة   العلم  الجدع  بدقت�ضى 
املنعقد  ش.م.م   AFRAH LOUZ
بتلريخ  واملسجل  د8/282د/23  يوم 
 ،  RE :94د2د عدم  د282/دد/د8 
رأسدللهل 88.888,88د مرهم ، مقرهل 
8د  الثلني  الحين  شلرع  االوتدلعي 

تلفراوت تيزنيت. 
  قرر الشريك مل يلي: 

.تم   Négociant نشلط  إضلفة   -
إيداع امللف القلنوني بدكتب الضبط 
لد  املحكدة االبتدائية تيزنيت تحت 

عدم  29) بتلريخ د282/دد/22
468 P

MASSIRA AUTO SARL
شلرع ودلل عبد النلصر رقم 35) 

حي املييرة اكلمير
    RC°393(د

ICE°8823د588888)69د
االستثنلئي  العلم  الجدع  إطلر  في   
MASSIRA AUTO SARL لشركة  
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
املنعقد بتلريخ 5د نون ر د282, تداول 
مل  عل   بلإلودلع  الشركة  ميلهدوا 

يلي :
ااشخلص  نقل  نشلط  زيلمة   -

لحيلب الغير.
- تحديث النظلم ااسلسية.  

القلنوني للشركة لد   تم اإليداع 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
اكلمير في 9د نون ر د282  تحت رقم 

د8734د.
469 P

مكتب التييير، االعالميلت واملحلسبة

 كلوييكو 

TAFRAOUT PUB
للشركة العلم  الجدع   بدقت�ضى 
«TAFRAOUT PUB«  ش.م.م املنعقد 
بتلريخ  واملسجل  د8/282د/23  يوم 
 ،  RE :94د4د عدم  د282/دد/د8 
رأسدللهل 88.888,88د مرهم ، مقرهل 
االوتدلعي 389 ميلر املدينة  تلفراوت 

تيزنيت. 

 قرر الشريك مل يلي : 
. Négociant إضلفة نشلط -

بدكتب  القلنوني  امللف  إيداع  تم 
االبتدائية  املحكدة  لد   الضبط 
بتلريخ   (2( عدم  تحت  تيزنيت 

د282/دد/22
470 P

سومو تيتراد
شركة ذات امليؤولية املحدومة.
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
الشليوات ودلعة أوالم تليدة.

رقم التقييد في السجل التجلري 
.4999

- تفويت حصص.
- استقللة ميير الشركة. 

- تعيين مقر الشركة.
- التوقيع اإلوتدلعي.
- تغيير مقر الشركة.

- حذف نشلط من أهداف الشركة.
- زيلمة نشلط من أهداف الشركة.

تحيين النظلم ااسل�ضي
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  غشت   89 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
سعيد  ايت  معلم  الييد  تفويت 
258 حصة اوتدلعية من أصل 588 
احدو  ابراهيم  الييد  لفلئدة  حصة 

بتلريخ د3 غشت د282.
سعيد  ايت  معلم  الييد  تفويت 
258 حصة اوتدلعية من أصل 588 
اح ري  نجيبة  الييدة  لفلئدة  حصة 

بتلريخ د3 غشت د282.
حلمدي  لطيفة  الييدة  تفويت 
 588 أصل  من  اوتدلعية  حصة   (3
احدو  ابراهيم  الييد  لفلئدة  حصة 

بتلريخ د3 غشت د282.
حلمدي  لطيفة  الييدة  تفويت 
 588 أصل  من  اوتدلعية  حصة   (3
حصة لفلئدة نجيبة اح ري بتلريخ د3 

أغيطس د282.
الييد  الشركة  ميير  استقللة 

معلم ايت سعيد.
احدو  ابراهيم  الييد  تعيين 
لقبول  تبعل  للشركة  وديد  كديير 

استقللة امليير.
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التوقيع  قبول  عل   املوافقة 

احدو  ابراهيم  للييد  االوتدلعي 

والييدة لطيفة حلمدي في مل يتعلق 

بللوثلئق  املللية االمارية .

ابراهيم  للييد  الفرمي  والتوقيع 

احدو او الييدة نجيبة اح ري في مل 

يتعلق بللوثلئق اإلمارية.

تغيير مقر الشركة من حي الكر�ضي 

حي  الجديد  العنوان  إج   تليدة  أوالم 

الشليوات ودلعة أوالم تليدة.

حذف مقلول البيتنة وامليلحلت 

الخضراء من اهداف الشركة.
في  مقلول  العقلر/  في  مروج  زيلمة 

البنلء وااشغلل املختلفة.

تحيينل لنضلم ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ بتلرومانت   االبتدائية 

 87 شتن ر د282 تحت رقم 44)د .

471 P

 QUALITY CITRUS

 MAROCCO SARL AU
 City Founty, Imm Tafrouat,

Bensergao, H( - Founty 2(

Agadir )الداراكلمير( 

س.ت : 32875

 استقللة ميير
 وتعيين مييروديد للشركة

الشريك  قرارات  بدقت�ضى 

 QUALITY CITRUS لشركة  الوحيد 

بتلريخ      MAROCCO  SARL AU 

 6د  نون ر د282 ، تقررمل يلي :

- قبول استقللة الييد فلن أورس 

مهلمه  من  ملريل  كلريل  ويرارموس 

كدييرللشركة  ;

- تعيين الييد أشرف بيرو،مغربي 

976د/د29/8،  ،مواليد  الجنيية 

 ، إشبيليل   (2 إم  شلرع  د  في  مقيم 

شقة 8د، القنيطرة ، وحلمل لبطلقة 

 ،  X544د(( الوطنية رقم   التعريف 

مييراوديدا للشركة ;

- تعديل وتحيين النظلم ااسل�ضي 

للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بلكلمير  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  28تحت  د2  نون ر   23 بتلريخ  

87359د، وتم ايداع التصريح املعدل 

في نفس اليوم.
لإلعالن،امليير

472 P

STE  JIHADE VISION
s.a.r.l  a.u

تأسيس شركة

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة  تأسيس  ثم  )8/8د/)د28  

وخلصيلتهل  املحدومة  امليؤولية  ذات 

كللتلجي :

 STE  JIHADE VISION : التيدية

s.a.r.l  a.u

النجلح  تجزئة  االوتدلعي  املقر 

رقم 46 الطلبق الثلني رقم 6 انزكلن

الهدف االوتدلعي:-  نضلراتي.

مبلغ  في  حدم    : الشركة  رأسدلل 

عل   مقيدة  مرهم  88.888.88د 

888د من فئة 88دمرهم

تييير  يتم   : الشركة  تييير 

الشركة من طرف الييد وهلم احدد 

بوكير  

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدايئة   املحكدة  لد   الضبط 

يوم د374  رقم  تحت   النزكلن 

التجلري  السجل  )د28   أكتوبر   38 

رقم 7365د.

473 P

افو شــركة فوتريكس تر

 ش.م.م. ش.و
 SOCIETE VOTREX TRAVAUX. 

sarl au

رأس مللهل 88.888د مرهم

 توطين في مكتب رقم 53،الطلبق 

الرابع رواق امللمونية شلرع حين 

بونعدلن حي الداخلة اكلمير

إعالن عن تأسيس 

شركة ذات امليؤولية املحدومة

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  -د 

تم   ، م  د282  نوفد ر    85 بتلريخ 

لشركة  ااسل�ضي  القلنون  إحداث 

ذات  املحدومة  امليؤولية  ذات 

املوقع  طرف  من  الوحيد  الشرك 

للعقد، خصلئصهل كللتلجي :

فوتريكس  شــركة   : التيدية   -

STE  VOTREX TRAVAUX ترافو

 : في  توطين   : اإلوتدلعي  املقر   -

رواق  الرابع  53،الطلبق  رقم  مكتب 

حي  بونعدلن  حين  شلرع  امللمونية 

الداخلة اكلمير

مقلولة   *  : اإلوتدلعي  الهدف   -

 TRAVAUX والبنلء.  االشغلل 

DIVERS OU CONSTRUCTION
   : في  حدم  الشركة  ملل  رأس   -

88.888.88د مرهم مقيدة إج  ألف 

للحصة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 

الواحدة يدلكهل كل من :

888د  يوسف   أمروس  الييد   -

حصة.

أمروس  الييد  عين  التييير:   -

غير  ملدة  للشركة  ميير  يوسف 

محدومة.

- الينة املللية : من فلتح ينلير إج  

د3 مون ر.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد   2-

بتلريخ  بأكلمير  التجلرية  املحكدة 

87354د  22-دد-د282 م تحت رقم 

- السجل التجلري : د)495.

474 P

AL AKHAWIN EXPO
SARL

تأسيس
العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 

سبتد ر  3د  يوم  املنعقد  االستثنلئي 

بللصفلت  شركة  تأسيس  تم  د282 

التللية :

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة.

 AL AKHAWIN : اللقب االوتدلعي

.EXPO

مرهم  88.888د   : الرأسدلل 
فئة  من  حصة  888د  عل   موزعة 

88د مرهم للحصة الواحدة.
 98 العدلرة   : االوتدلعي  املقر 
الرحدلن  عبد  موالي  زنقة   5 الشقة 

خريبكة.
موضوع الشركة : منعش عقلرات، 

تصدير واستيرام.
التييير : سعوم تييير الشركة إج  
الييد ايت صالح ووام أو ايت صالح 

عزيز.
الشركلء : 

 588 ووام  صالح  ايت  الييد 
حصة.

 588 عزيز  صالح  ايت  الييد 
حصة.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
نهلية مسيد ر.

املحكدة   : القلنوني  اإليداع 
 458 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
والسجل  د282  سبتد ر   29 بتلريخ 

التجلري رقم : 7263.
475 P

JUDIYA EXPO
ش م م ش و
تأسيس

العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 
ينلير  4د  يوم  املنعقد  االستثنلئي 
بللصفلت  شركة  تأسيس  تم  د282 

التللية :
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة بشريك وحيد.
 JUDIYA  : االوتدلعي  اللقب 

EXPO
الرأسدلل : 88.888د مرهم موزعة 
عل  888د حصة من فئة 88د مرهم 

للحصة الواحدة.
 2 رقم  الشقة   : االوتدلعي  املقر 
الهد   حي   7 عدلرة  ااول  الطلبق 

بولنوار خريبكة.
أعدلل  مقلول   : الشركة  موضوع 
النقل،  مختلفة والبنلء، كراء وسلئل 
نقل  الغير،  لحيلب  البضلئع  نقل 
ااشخلص لحيلب الغير وإنتلج موام 

التعبئة والتغليف الغدائي. 
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التييير : سعوم تييير الشركة إج  
الييد أزيكي يوسف.

الشركلء : 
888د   : محدد  القرقفي  الييد 

حصة.
إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

نهلية مسيد ر.
املحكدة   : القلنوني  اإليداع 
د7  رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل  رقم  د282  ف راير  5د  بتلريخ 

التجلري 67)6.
476 P

MA7
ش م م ش و

تعديل
العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 
أبريل  3د  يوم  املنعقد  االستثنلئي 

د282 تعديل مل يلي :
ب  الشركة  رأسدلل  رفع 
ليصبح  نقدية  مرهم  488.888.د 

588.888.د مرهم.
تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.

املحكدة   : القلنوني  اإليداع 
 386 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل  د282  يونيو  )د  بتلريخ 

التجلري رقم د645.
477 P

WM EXPO
SARL AU
ش م م ش و
تأسيس

العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 
االستثنلئي املنعقد يوم 7د أغيطس 
بللصفلت  شركة  تأسيس  تم  د282 

التللية :
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة بشريك واحد.
WM EXPO : اللقب االوتدلعي

الرأسدلل : 88.888د مرهم موزعة 
عل  888د حصة من فئة 88د مرهم 

للحصة الواحدة.
 98 العدلرة   : االوتدلعي  املقر 
عبدالرحدلن  موالي  زنقة   5 الشقة 

خريبكة.

تصدير   : الشركة  موضوع 

واستيرام.

التييير : سعوم تييير الشركة إج  

الييدة شبلني وفلء.

الشركلء : 

888د   : وفلء  شبلني  الييدة 

حصة.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

نهلية مسيد ر.

املحكدة   : القلنوني  اإليداع 

 466 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

والسجل  د282  أكتوبر   4 بتلريخ 

التجلري رقم : 7275.

478 P

DATA TRANSPORT
SARL AU

ش م م ش و

حل الشركة
العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 

يونيو   22 يوم  املنعقد  االستثنلئي 

د282 تعديل مل يلي :

حل الشركة بلإلودلع.

تعيين الييد منير ريلض كدصفي 

للشركة.

املحكدة   : القلنوني  اإليداع 

 4(2 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل  د282  أكتوبر   7 بتلريخ 

التجلري رقم : 697د.

479 P

DATA TRANSPORT
SARL AU

ش م م ش و

تصفية الشركة
العلم  الجدع  بدقت�ضى  تم 

يونيو   22 يوم  املنعقد  االستثنلئي 

د282 مل يلي :

الحيلبلت  بيلن  عل   املوافقة 

الختلمية للتصفية.

تصفية الشركة بلإلودلع.

وت رئة  للشركة  النهلئية  التصفية 

ذمة املصفي.

املحكدة   : القلنوني  اإليداع 
 4(3 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل  د282  أكتوبر   7 بتلريخ 

التجلري رقم : 697د.
480 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

شركة خ رة الحيلبلت والتدقيق واالستشلرة

مقر الشركة : 353 زاوية شلرع محدد الخلمس 

وشلرع املقلومة

FETE A FRITE
SARL AU

شركة محدومة امليؤولية
ذات شريك وحيد

رأسدللهل : 58.888 مرهم
مقر الشركة : الدار البيضلء، تجزئة 

النعيم، رقم 36، تيط مليل
تأسيس

بللدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 
البيضلء في 28 ملي د282، تم إنجلز 
محدومة  لشركة  ااسل�ضي  النظلم 
وحيد،  شريك  ذات  امليؤولية 

مديزاتهل ااسلسية كللتلجي :
FETE A FRITE : التيدية

البيضلء،  الدار   : الشركة  مقر 
تجزئة النعيم، رقم 36، تيط مليل.

غرض  يهدف   : الشركة  غرض 
الشركة إج  :

تصدير،  استيرام،  بيع،  شراء، 
إنتلج وتعبئة كل منتوج زراعي.

وتعبئة  اإلنتلج  البيع،  الشراء، 
املشروبلت  مثل  آخر  منتوج  كل 
آخر  غذائي  منتوج  وكل  والصلصلت 

تم تصنيعه.
الزراعي  امليدان  في  االستشلرة 

والصنلعية الزراعية.
منتجلت  لتعبئة  وحدات  إنشلء 

تصنيعية زراعية.
عدلية  كل  العدوم،  وعل  
غير  أو  منقولة  صنلعية  تجلرية، 
أو  مبلشرة  بكيفية  املرتبطة  منقولة 
بإحد   وزئيل  أو  كليل  مبلشرة،  غير 
أعاله  املذكورة  بأخر   أو  العدليلت 
نشلط  تندية  أو  تييير  أو  لتيهيل 
مبلشرة  ميلهدة  كل  وكذا  الشركة، 
أو غير مبلشرة عل  أي شكل كلنت في 
أو  مدلثلة  أغراض  متلبعة  مقلوالت 

مقرونة بهل.

رأسدلل الشركة : 58.888 مرهم، 
للشركة  تلبعة  حصة   588 إج   مجزأ 
حصة،  لكل  مرهم  88د  فئة  من 
نقدية  تقدملت  من  بكلملهل  مكونة 

ومخصصة كليل للشريك الوحيد.
فتوحي  محدد   : الوحيد  الشريك 
مغربي   ،Mohamed FETTOUHI
د99د  أبريل   ( في  مزمام  الجنيية، 
بللدار البيضلء، واليلكن بهل بتجزئة 
لينل رقم 6) سيدي معروف، الحلمل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.BE(4364د
يجب   : الشركة  حصص  نقل 
الشركة  حصص  تفويت  كل  معلينة 

بعقد عرفي أو توثيقي.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدهل بللسجل التجلري.
محدد  تعيين  تم   : املييرة  اإلمارة 
 ،Mohamed FETTOUHI فتوحي 
أبريل   ( في  مزمام  الجنيية،  مغربي 
واليلكن  البيضلء،  بللدار  د99د 
رقم  لينل  بتجزئة  البيضلء،  بللدار 
6)، سيدي معروف، الحلمل لبطلقة 
 ،BE(4364د رقم  الوطنية  التعريف 

مييرا للشركة ملدة غير محدومة.
الينة  تبتدئ   : املللية  الينة 
املللية للشركة من فلتح ينلير وتنتهي 

في د3 مسيد ر.
الخيلئر  إنقلص  بعد   : الربح 
اليلبقة واملبللغ املدروة في االحتيلطي 
ااسل�ضي  والنظلم  للقلنون  تطبيقل 
يخصص  الربحي،  الترحيل  وإضلفة 
لم  مل  الوحيد  للشريك  الصلفي  الربح 
يقرر الشريك املذكور تخصيص أخر.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  إنجلز  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت  د282  يونيو   23 في  البيضلء، 

رقم 44)3)7.
بللسجل  الشركة  تقييد  تم 
في البيضلء،  بللدار   التجلري 

 58(859 د282 تحت رقم  23 يونيو 
من السجل التحليلي.

عن مووز وبيلن
اإلمارة املييرة، محدد فتوحي
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SARL
شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل : 9.788د مرهم

مقر الشركة : الدار البيضلء، )2
طريق الوازيس، زوريخ سنتر بالطو

ب 43 - الطلبق الرابع
س.ت. رقم 49555د
ت.ج رقم 823759د

ت.م للدقلولة 527899888828د88
نقل مقر الشركة

العلمي  غير  العلم  الجدع  قرر 
بنقل مقر  د282  يونيو   7 في  املنعقد 

الشركة من :
شلرع  زاوية   353 البيضلء،  الدار 
محدد الخلمس وشلرع املقلومة، إج  : 
)2، طريق الوازيس،  الدار البيضلء، 
الطلبق   -  43 ب  بالطو،  سنتر  زوريخ 

الرابع.
من   4 البند  تعديل  تم  وبللتلجي، 

النظلم ااسل�ضي.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  إنجلز  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت  د282  أكتوبر  د2  في  البيضلء، 

رقم 797236.
عن مووز وبيلن

اإلمارة املييرة، عبد الوهلب العراقي
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DIRECTS CONSEILS MAROC

SARL

شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل : 9.788د مرهم

مقر الشركة : الدار البيضلء، 353 زاوية شلرع 

محدد الخلمس وشلرع املقلومة

WORQ BOX
SARL

شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل : 588.888.د مرهم

مقر الشركة : الدار البيضلء، زنقة 
تيوفيل كوتيي رقم )

س.ت. الدار البيضلء رقم د87د7د
ت.ج رقم 7)869دد

ت.م للدقلولة 8292888866)8888
تغيير تيدية الشركة

بتلريخ 7 يونيو د282، قرر الجدع 

LE العلم غير العلمي للشركة امليدلة 

 PARQUET LATIN ش.م.م.

الشركة  تيدية  بتغيير  القيلم 

فصلعدا  اآلن  من  لتصبح 

WORQBOX ش.م.م.

النظلم  من   2 البند  وتعديل 

ااسل�ضي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  إنجلز  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

تحت  د282  يوليو  4د  في  البيضلء، 
رقم )7)6)7.

عن مووز وبيلن
اإلمارة املييرة، مهدي كتيري
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DIRECTS CONSEILS MAROC

شركة خ رة الحيلبلت والتدقيق واالستشلرة

مقر الشركة :  الدار البيضلء، )2 طريق الوازيس 

زوريخ سنتر -بالطو 43 ب- الطلبق الرابع

HILL INVEST
SARL AU

شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل : 8.888د مرهم

مقر الشركة : الدار البيضلء

إقلمة كلليس، زاوية شلرع لال يلقوت 

وزنقة العرعلر، عدلرة 9

الطلبق الرابع، الشقة 7د

ت.م.ل. د988884)9)))882

تأسيس
بللدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

د282،  سبتد ر   29 في  البيضلء 

لشركة  ااسل�ضي  النظلم  إنجلز  تم 

مديزاتهل  امليؤولية،  محدومة 

ااسلسية كللتلجي :

HILL INVEST : التيدية

الشكل القلنوني : شركة محدومة 

امليؤولية.

البيضلء،  الدار   : الشركة  مقر 
إقلمة كلليس، زاوية شلرع لال يلقوت 

الطلبق   ،9 عدلرة  العرعلر،  وزنقة 

الرابع، الشقة 7د.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدهل بللسجل التجلري.

غرض  يهدف   : الشركة  غرض 
الشركة إج  :

التندية العقلرية.
التييير،  االستغالل،  اإلمارة، 
وديع  بيع  وإعلمة  الكراء  االقتنلء، 
الغير  أو  املنقولة  والحقوق  اامالك 
تصبح  أن  يدكن  قد  التي  املنقولة 
الشركة مللكة عن طريق االقتنلء أو 
التبلمل أو القيدة أو التقديدلت أو 

بووه آخر.
العدوم، كل عدلية مرتبطة  وعل  
بكيفية مبلشرة أو غير مبلشرة، كليل 
أو وزئيل بإحد  العدليلت أو بأخر  
تييير  أو  لتيهيل  أعاله  املذكورة 
كل  وكذا  الشركة،  نشلط  تندية  أو 
ميلهدة مبلشرة أو غير مبلشرة عل  
متلبعة  مقلوالت  في  كلنت،  شكل  أي 

اغراض مدلثلة أو مقرونة بهل.
رأسدلل  يقدر   : الشركة  رأسدلل 
مجزأ  مرهم،  8.888د  ب  الشركة 
من  للشركة  تلبعة  حصة  88د  إج  
مكتتبة  حصة،  لكل  مرهم  88د  فئة 
كليل  القيدة  ومدفوعة  بكلملهل، 
ومخصصة للشركلء بنيبة تقدملتهم 

النقدية، أي :
رولء غيور علمي : 2.588 مرهم.

أسدلء بنلني : 2.588 مرهم.
سنلء بنلني : 2.588 مرهم.

أسدلء بنلني : 2.588 مرهم.
مهدي بنلني : 2.588 مرهم.
أي مجدوع : 8.888د مرهم.

الينة  تبتدئ   : املللية  الينة 
املللية للشركة من فلتح ينلير وتنتهي 

في د3 مسيد ر.
من اإلمارة  تييير  يتم   :  اإلمارة 

قبل :
الييدة رولء غيور علمي، مغربية 
الجنيية، مزمامة في د2 ف راير 955د 
بللدار البيضلء، واليلكنة بهل تجزئة 
الذئلب،  عين   77 رقم  اليندبلم 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  والحلمل 

.Fرقم 3)86د
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  إنجلز  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت  د282  أكتوبر   2( في  البيضلء، 

رقم 797954.

بللسجل  الشركة  تقييد  تم 
في البيضلء،  بللدار   التجلري 

)2 أكتوبر د282 تحت رقم 7)5284 
من السجل التحليلي.

عن مووز وبيلن
اإلمارة املييرة، رولء غيور علمي
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VALLEE DE LA GAMBRA
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
مقرهل االوتدلعي : د2، سلحة ابو 
بكر الصديق الشقة رقم ) أكدال 

الربلط
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
تم  بللربلط،  د282  أكتوبر  3د 
الخصلئص  تحدل  شركة  تأسيس 

التللية :
 VALLEE DE LA  : التيدية 

GAMBRA ش.م.م.
الهدف االوتدلعي : مقلول اإلمارة 

الزراعية.
مرهم  88.888د   : امللل  رأس 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيدة 
مقيدة  للحصة  مرهم  88د  بقيدة 

كللتلجي :
مرهم  88د  بقيدة  حصة   678
للحصة بحوزة الييد سعيد الغيالني.
مرهم  88د  بقيدة  حصة   338
الرحيم  عبد  الييد  بحوزة  للحصة 

الغيالني.
تلريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقيد بللسجل التجلري.
ابو  د2، سلحة   : االوتدلعي  املقر 
أكدال   ( رقم  الشقة  الصديق  بكر 

الربلط.
الييد سعيد  تعيين  تم   : التييير 

الغيالني مييرا ملدة غير محدومة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282 تحت الرقم  24 نوفد ر  بتلريخ 

د2883د.
التجلري  بللسجل  التقيد  رقم 

39د56د.
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مكتب امليتشلر
37 زنقة وبل تلزكل، رقم د، أكدال، الربلط

الهلتف : د85.37.77.58.7
almoustacharد@gmail. : ال ريد االلكتروني

com

سامبل واي وان
ش.م.م

SIMPLE WAY ONE SARL
عل  إثر ودع علم استثنلئي بتلريخ 
ذات  للشركة  د282  نوفد ر  8د 
امليؤولية املحدومة امليدلة »سلمبل 
 ،SIMPLE WAY ONE وان«  واي 
 5.888.888 رأسدللهل  يبلغ  والتي 
االوتدلعي  مقرهل  يوود  والتي  مرهم، 
الشقة  »الحدراء«،  إقلمة  بللربلط، 
رقم 3، املبنى رقم 3، ريلض ااندلس 
السجل  في  املسجلة  برييتيجيل، 
رقم  تحت  بللربلط،  التجلري 
 2588 ببيع  علدل  أخذوا  55575د، 
حصة اوتدلعية من قبل الييد عبد 
الرحيم طنلجي لشريكه الييد مروان 

موطللب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   24 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم 9)99دد.
التييير
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املتاجرة املمتازة دادس
ش.م.م

LES SUPERS MARCHES
DU DADES 

رأسدللهل االوتدلعي : 4.588.8888 
مرهم

مقرهل االوتدلعي شلرع موالي رشيد 
ورزازات

تعيين مشلرك في تييير الشركة
توسيع الهدف االوتدلعي للشركة

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
قرر  )د28  ملرس   23 يوم  املنعقد 

الجدع العلم للشركة مل يلي :
تعيين الييد تغد محدد كدشلرك 
محدومة  غير  ملدة  الشركة  تييير  في 
والتزام الشركة في كل العقوم املتعلقة 
أو  امحدد  تعذ  للييد  بلإلمضلء  بهل 

للييد تغد محدد.

توسيع الهدف االوتدلع لإلنعلش 
العقلري.

تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  لد   القلنوني 
د282  أكتوبر   25 بتلريخ  بورزازات 

تحت رقم د)9.
ملخص قصد النشر
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ATLAS IMLIL
رأسدللهل االوتدلعي : 228.888 

مرهم
مقرهل االوتدلعي : تجزئة بوكلفر

رقم 3)2 آيت برا تنغير
تصفية الشركة

املنعقد  العلم  الجدع  بدقت�ضى 
يوم 4 ملرس د282 قرر الجدع العلم 

للشركة مل يلي :
 ATLAS IMLIL شركة  تصفية 
واسعة  بكيفية  امليدلة  ش.م.م،   -
أعاله تم قرار تصفية الشركة ابتداء 

من 4 ملرس د282.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكدة  لد   القلنوني 
بتنغير بتلريخ 9د نوفد ر د282 تحت 

رقم 592د.
ملخص قصد النشر
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TSCOP شركة
ش.ذ.م.م.ذ.م.و

الطريق رقم 3د35 موار املشلهرة
لكفلف خريبكة

تأسيس
فلتح  بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  بخريبكة  د282  نوفد ر 
شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الخصلئص التللية :
.TSCOP : التيدية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
امليلهم  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الواحد.
رقم  الطريق   : االوتدلعي  املقر 
3د35 موار املشلهرة لكفلف خريبكة.
مرهم  853.888.د   : الرأسدلل 
قيدة  حصة  8538د  عل   موزع 

الحصة 88د مرهم.

توزيع رأس امللل :

8538د  العلتية  محدلن  الييد 

حصة.

الهدف االوتدلعي : 

استغالل محطة بنزين.

استغالل مقهى.

.QUINCAILLERIE محل معدات

العلتية  محدلن  الييد   : التييير 

ملدة غير محدومة.

ينلير  في فلتح  تبدأ   : املللية  الينة 

وتنتهي في د3 مسيد ر بلستثنلء الينة 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  ااوج  

السجل التجلري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

بلملحكدة  التجلري  بللسجل 

 7373 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتلريخ 23 نوفد ر د282.
مووز وبيلن
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 SOCIETE LES ATELIERS

MODERNES DE SAFI
ATMOS

شركة اتدوس

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رأسدللهل : 48.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : شلرع بورنلزيل 

الحي الصنلعي اسفي

قفل التصفية
العلم  الجدع  مداوالت  عقب 
تقرر  د282  نوفد ر  2د  في  العلمي 

لشركة  التصفية  وإغالق  شطب 

اتدوس شركة شركة ذات امليؤولية 
املحدومة، رأسدللهل 48.888د مرهم، 

مقرهل االوتدلعي شلرع بورنلزيل الحي 

الصنلعي اسفي وعين الييد زهير ايت 

لشكر كدصفي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بلسفي  االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 

رقم  تحت  د282  نوفد ر   25 بتلريخ 

.2572
من أول التنصيص والتلخيص

امليير
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AALAMI NETTOYAGE
SARL

تأسيس شركة
تبعل لعقد عرفي مؤرخ في 2 نوفد ر 
د282 حيث تم وضع قوانين الشركة 
وذات  املحدومة  امليؤولية  ذات 

املديزات التللية :
نيتوايلج  علمي  شركة   : التيدية 

)ش.م.م(.
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة.
الشركة  موضوع  حدم   : املوضوع 

فيدل يلي :
مقلول في التنظيف.

في  الرأسدلل  حدم   : الرأسدلل 
لالكتتلب  كلهل  مرهم  88.888د 

والدفع.
املوزار  شلرع   : االوتدلعي  املقر 
الدشيرة  الفليز  تجزئة  )د  الرقم 

انزكلن.
ابتداء  99 سنة  في  : حدمت  املدة 

من تلريخ تأسيس الشركة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 
كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة.
الييد  الشركة  يدير   : اإلمارة 
إسدلعيل مقريش ملدة غير محدومة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 
بتلريخ النزكلن  االبتدائية   املحكدة 

23 نوفد ر د282 تحت رقم 2469.
491 P

TOOLBOX HELPDESK
SARL AU

تأسيس شركة
يوم في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعل 
وضع  تم  حيث  د282  اكتوبر   22
امليؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدومة وذات املديزات التللية :
تولبكس  شركة   : التيدية 
الشريك  ذات  )ش.م.م(  هيلبدسيك 

الوحيد.
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
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الشركة  موضوع  حدم   : املوضوع 
فيدل يلي :

مركز االتصلل.
في  الرأسدلل  حدم   : الرأسدلل 
لالكتتلب  كلهل  مرهم  88.888د 

والدفع.
الطلبق   3 رقم   : االوتدلعي  املقر 
اليفلي عدلرة مليوحلل شلرع الحين 

الثلني أكلمير.
ابتداء  99 سنة  في  : حدمت  املدة 

من تلريخ تأسيس الشركة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 
كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة.
اإلمارة : تدير الشركة الييدة ريدل 

بغلوغ ملدة غير محدومة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 
بتلريخ اكلمير  التجلرية   املحكدة 
24 نوفد ر د282 تحت رقم 87398د.
492 P

RED CARPET EVENTS
R.C.E SARL
تأسيس شركة

يوم في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعل 
وضع  تم  حيث  د282  أكتوبر  دد 
امليؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدومة وذات املديزات التللية :
كلربت  ريد  شركة   : التيدية 

ايفنتس )ش.م.م(
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

ميؤولية محدومة.
الشركة  موضوع  حدم   : املوضوع 

فيدل يلي :
تنظيم ااحداث.

في  الرأسدلل  حدم   : الرأسدلل 
لالكتتلب  كلهل  مرهم  88.888د 

والدفع.
525د  رقم   : االوتدلعي  املقر 

مكتب رقم 5 حي اليالم أكلمير.
ابتداء  99 سنة  في  : حدمت  املدة 

من تلريخ تأسيس الشركة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 
كل  من  مسيد ر  د3  في  وتنتهي  ينلير 

سنة.

الييد الشركة  يدير   :  اإلمارة 

عبد اليالم البنلني ملدة غير محدومة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

بتلريخ اكلمير  التجلرية   املحكدة 

24 نوفد ر د282 تحت رقم 87392د.

493 P

 STE CORONADO RENT

CAR
SARL

انحالل ميبق وتصفية الشركة
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 

بتلريخ بأكلمير  املؤرخ   االستثنلئي 

4 نوفد ر د282 قرر الشركلء لشركة 

ذات  )ش.م.م(  كلر«  رينت  »كورونلمو 
رأسدلل سيلوي 8.888د مرهم مقرهل 
زنقة 452 رقم )4 مكرر حي املوظفين 

أكلمير قرر املجلس :

انحالل ميبق وتصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 

الييد يلسين هوكل.

بدقرهل  للتصفية  املقر  تحديد 

االوتدلعي املذكور أعاله.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 

 لد  املحكدة التجلرية بأكلمير بتلريخ

23 نوفد ر د282 تحت رقم 87367د.

494 P

MISTIQ GARDEN
SARLAU

 Siège : UN LOCAL SITUE AU

 RDC DU VILLA APPLE GARDEN

 RESORT II-42 CM EL OUIDANE

SYBA MARRAKECH

مييتيك ولرمن

شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد

مقرهل االوتدلعي : مراكش املحل 

الكلئن بللطلبق اار�ضي من فيال ابل 

ولرمن روسور 2-42 الويدان
رقم التقييد بللسجل التجلري : 

د4)9دد

رفع رأسدلل الشركة
بدقت�ضى محضر الجدع العلم املؤرخ 

في 5د نوفد ر د282 تم رفع رأسدلل 

الشركة بدبلغ قدره 398.888.د 

مرهم أي من 8.888د مرهم إج  

488.888.د مرهم عن طريق تقديم 

حصص عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   22 في  بدراكش  التجلرية 

د282 تحت رقم 3882د.

495 P

SOL D’OR شركة
ش.م.م

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : فلس شلرع )د

ب2 سيدي ابراهيم

السجل التجلري : د7835

تفويت حصص وتغيير مقر الشركة
بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 

88د  تفويت  تم   288( يونيو  8د 

حصة اوتدلعية من 88د مرهم، من 

التي  فيالجي  زين  فؤام  الييد  طرف 

امليؤولية  ذات  الشركة  في  يدلكهل 
املحدومة، رأسدللهل : 88.888د مرهم 

لفلئدة الييدة خديجة مكوار.

مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

د282،  يوليو  3د  و   ( في  بللربلط 

الهوامفي،  زينب  ااستلذة  بدكتب 

موثقة بللربلط، تم تفويت 58 حصة 

اوتدلعية من )88د مرهم(، من طرف 

الييدة  ومن  اليقلط  هنلء  الييدة 

بن  سعلم  والييدة  اليقلط  هد  

 عالل حيني التي يدتلكونهل في الشركة

 SOL D’OR ذات امليؤولية املحدومة
مرهم  88.888د   : رأسدللهل   SARL

لفلئدة الييدة خديجة مكوار.

مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 

د282 يوليو  د3  في   بللربلط 

و3 أغيطس د282، بدكتب ااستلذة 
تم  بللربلط،  موثقة  الهوامفي،  زينب 

من اوتدلعية  حصة  88د  تفويت 

 )88د مرهم(، من طرف الييد فؤام 
زين فيالجي ومن الييد مصطفى زين 

في الشركة ذات  التي يدتلكلنهل  فيالجي 

 SOL D’OR املحدومة  امليؤولية 
مرهم  88.888د   : رأسدللهل   SARL

لفلئدة الييدة خديجة مكوار.

للحصص  الحلجي  التوزيع  أصبح 

االوتدلعية كدل يلي :

 258  : مكوار  خديجة  الييدة 

حصة.

 258  : سلطلني  عالل  الييد 

حصة.

 588  : النلصري  محدد  الييد 

حصة.

مجدوع الحصص : 888د حصة.

توثيقي   محضر  بدقت�ضى 

في املؤرخ  االستثنلئي  العلم   للجدع 

 3 أغيطس د282 وبدكتب ااستلذة 
بللربلط،  موثقة  الهوامفي،  زينب 

امليؤولية  ذات  الشركة  شركلء  قرر 

 ،SOL D’OR امليدلة  املحدومة 

إضلفة كل من الييدة خديجة مكوار 

كدييرون  النلصري  محدد  والييد 

للشركة وقبول استقللة الييد فؤام 

الزين فيالجي من تييير الشركة.

للجدع  توثيقي   محضر  بدقت�ضى 

)د  في  املؤرخ  االستثنلئي  العلم 

د282 بدكتب ااستلذة زينب  أكتوبر 

الهوامفي، موثقة بللربلط، قرر شركلء 

املحدومة  امليؤولية  ذات  الشركة 

امليدلة SOL D’OR، إلزامية التوقيع 

الييدة  االوتدلعي من طرف كل من 

خديجة مكوار والييد عالل سلطلني 

وكذلك  النلصري،  محدد  والييد 

الدار  من  االوتدلعي  مقرهل  تغيير 
البيضلء زاوية شلرع محدد اليديحي 

4د2 إج  فلس شلرع  وبيير بيرون رقم 

)د ب 2 سيدي ابراهيم.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحكدة  لد   القلنوني 

نوفد ر  5د  بتلريخ  البيضلء  بللدار 

بفلس  التجلرية  واملحكدة  د282 

بتلريخ 23 نوفد ر د282.
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مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
د282  نوفد ر  و9د  7د  في  بللربلط 
الهوامفي،  زينب  ااستلذة  بدكتب 
68د  تفويت  تم  بللربلط،  موثقة 
مرهم(،  )88د  من  اوتدلعية  حصة 
من طرف الييد محدد النلصري التي 
امليؤولية  ذات  الشركة  في  يدتلكهل 
 SOL D’OR SARL املحدومة 
لفلئدة  مرهم  88.888د  رأسدللهل : 
 (8 بنيبة  سلطلني  عالل  الييد 
حصة والييدة خديجة مكوار بنيبة 

8) حصة.
للحصص  الحلجي  التوزيع  أصبح 

االوتدلعية كدل يلي :
 338  : مكوار  خديجة  الييدة 

حصة.
 338  : سلطلني  عالل  الييد 

حصة.
 348  : النلصري  محدد  الييد 

حصة.
مجدوع الحصص : 888د حصة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
التجلرية  املحكدة  لد   القلنوني 
د282  نوفد ر   23 بتلريخ  بفلس 

إيصلل رقم )82454د2ددد483.
وهذا بدثلبة مقتطف وبيلن

496 P

 LA MAISON DES
MERVEILLES

الرأسدلل االوتدلعي : 88.888د 
مرهم

املقر االوتدلعي : 45 شلرع غلندي
إقلمة يلسدين الطلبق اار�ضي

رقم 35
يتضدن  عرفي،  عقد  بدقت�ضى 
للشركة  االستثنلئي  القرار  محضر 
بللدار  املنعقد  ذكرهل،  اليللف 
نوفد ر  و38   22 بتلريخ  البيضلء 

2828 تقرر مل يلي :
حل ميبق للشركة.

تعيين املصفي.
تحديد  محل التصفية.

سلطة.
منح اإلوراءات القلنونية.

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
بتلريخ البيضلء،  بللدار   التجلرية 
دد نوفد ر د282 تحت رقم 799928.
497 P

AXEMBLE MAROC
  Société à Responsabilité Limitée

SARL
 Au capital social de 88.888د

DHS
Siège social : Casablanca, 57
,Boulevard Abdelmoumen

2ème étage
RC : 7)899د - IF : د62259د

ICE : 888229357888835
الحل امليبق

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
نوفد ر   5 بتلريخ  املنعقد  العلمي  غير 

د282 تم اتخلذ القرارات التللية :
الحل امليبق للشركة.

الييد  للشركة  املصفي  تعيين 
القلطن   Mourad EL MAHJOUBI
طفيل  بنو  شلرع  لبنى  بإقلمة 
وشجرات أمور النخيل الدار البيضلء 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  والحلمل 

.PX(89رقم 53د
للشركة  التصفية  مقر  تحديد 
تجزئة  البيضلء،  بللدار   : الكلئن 
عين  كلليفورنيل   442 رقم  االفلق 

الشق الدور الثلني.
بدلحقة  القلنوني  اإليداع  تم 
البيضلء،  بللدار  التجلرية  املحكدة 
رقم  تحت  د282  نوفد ر   23 بتلريخ 

428د8).
498 P

 SOCIETE ARSAT
MABROUKA

SARL
IF : 585(4744 - RC : 5د29)د 

ICE : 88292(((888845د
بدقت�ضى محضر الجدع العلم غير 
أكتوبر  )د  بتلريخ  املنعقد  العلمي 

د282 تم اتخلذ القرارات التللية :

تخفيض قيدة اليهم الواحد من 

88د مرهم إج  8د مراهم.

تغيير الينة االوتدلعية، املحدمة 

سلبقل من فلتح ينلير إج  د3 مسيد ر 

اوتدلعية  سنة  إج   علم،  كل  من 

أبريل  فلتح  من  تبدأ  والتي  متداخلة، 

الينة  من  ملرس  د3  في  وتنتهي 

القلممة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ البيضلء،  بللدار   التجلرية 

23 نوفد ر د282 تحت رقم د42د8).

499 P

GHAYA CONSTRUCTION

SARL

IF : د8)84دد - RC : 57823د 

ICE : 88536328888852د

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 

غير العلمي املنعقد بتلريخ 29 أكتوبر 

د282 تم اتخلذ القرارات التللية :

املوافقة عل  تفويت الحصص.

إقللة الييد محدد بن سومة من 

واليته كديير للشركة.

فتحي  الصلمق  الييد عبد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

وديد  كديير   E577735 رقم 

للشركة.

تييير  استدرارية  عل   تأكيد 

 Fouad الييدين  طرف  من  الشركة 

لبطلقة  الحلمل   Zine FILALI

 ،J6564 رقم  الوطنية  التعريف 

 Mohammed DAIRY والييد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.C45679 رقم

تحديث النظلم ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ البيضلء،  بللدار   التجلرية 

24 نوفد ر د282 تحت رقم 576د8).

500 P

ميوان ااستلذ حدزة بوقد

موثق

5)د، شلرع عبد املومن، الطلبق الخلمس

الدار البيضلء

الهلتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

NEGSA
ش.م.م

رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي : الدار البيضلء

357، شلرع محدد الخلمس

7/A الطلبق اليلبع، رقم 4د، فضلء

الشريك  قرار  محضر  بدقت�ضى 

بتلريخ موثق،  عقد   الوحيد، 

 NEGSA د أغيطس د282، لشركة(

.SARL AU

الدار  من  الشركة  مقر  تغيير  تم 

املجلطي،  احدد  زنقة  3د،  البيضلء، 

إقلمة جي الب الطلبق ااول رقم ).

البيضلء،  الدار   : التلجي  للعنوان 

357، شلرع محدد الخلمس، الطلبق 

.7/A اليلبع، رقم 4د، فضلء

القلنوني  اإليداع  تسجيل  تم 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  بللسجل 

د282  سبتد ر   7 في  البيضلء  بللدار 

تحت رقم د79384.
للنسخة واإلشلرة

ااستلذ حدزة بوقد

501 P

AB2K SELL
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

د282،  أكتوبر  فلتح  بتلريخ  الربلط، 

قد تم تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة.

AB2K SELL SARL : التيدية

الهدف االوتدلعي : 

مركز النداء واالتصلل.

بيع وشراء ااوهزة االلكترونية.

التجلرة.

رأسدلل الشركة : 88.888د مرهم 

فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 

88د مرهم للحصة الواحدة.
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 588 الصدد خرواع،  الييد عبد 

حصة.

 588 الييدة كريدة ابن الطلهر، 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تلريخ  من  أي  النهلئي  التأسيس 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مسيد ر من كل سنة مل عدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر : زنقة ابن الهيثم، فيال رقم 

3د، الطلبق الثلني، مكتب د، أكدال، 

الربلط.

الصدد  عبد  الييد   : املييران 

 AE63دد ب.ت.و  رقم  خرواع، 

رقم  الطلهر،  ابن  كريدة  والييدة 

.A3548ب.ت.و 5د

التجلري  بللسجل  التقييد 

 : بللربلط  التجلرية  بلملحكدة 

3دد56د.

502 P

 ATTIJARI INVESTMENT

SOLUTIONS
A.I.S

تكوين شركة ميلهدة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

النظلم  وضع  تم  د282،  د2 أكتوبر 

تكدن  ميلهدة  لشركة  ااسل�ضي 

مديزاتهل فيدل يلي :

الشكل : شركة ميلهدة.

 ATTIJARI  : التيدية 

 INVESTMENT SOLUTIONS -

A.I.S

الغرض : التدبير تحت التوكيل.

البيضلء،  الدار   : الشركة  مقر 

6د4، زنقة مصطفى املعلني.

املدة : 99 سنة.

 5.888.888  : الشركة  رأسدلل 

مرهم.

فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.

املتصرفون :

ر�ضى  الييد  فتح،  كريم  الييد 

 ATTIJARIWAFA شركة  هيالجي، 

يوسف  الييد  يدثلهل   BANK

الروي�ضي والييد والل برامي.

رئيس مجلس اإلمارة : الييد كريم 

فتح.

HGSD£ D.ST HGV.DSD

املدير العلم : الييد محدد علمل 

هيتمي.

كلتب رئيس مجلس اإلمارة : الييد 

محدد علمل هيتمي.

 HDID مراقب الحيلبلت : شركة

محدد  الييد  يدثلهل   & ASSOCIES

حديد.

تم القيلم بلإليداع القلنوني بكتلبة 

الضبط لد  املحكدة التجلرية للدار 

د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88666).

الضبط  بكتلبة  الشركة  قيد  تم 

لد  املحكدة التجلرية للدار البيضلء 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

.522785

503 P

RESILIENCE IMMO
تكوين شركة ميلهدة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

النظلم  وضع  تم  د282،  3 نوفد ر 

تكدن  ميلهدة  لشركة  ااسل�ضي 

مديزاتهل فيدل يلي :

شركة  ميلهدة،  شركة   : الشكل 

تييير  بقواعد  عقلري  توظيف 

SPI-RFA مخففة

RESILIENCE IMMO : التيدية

الغرض : هيأة التوظيف الجدلعي 

العقلري.

مقر الشركة : الدار البيضلء، برج 

CFC، الطلبق دد.

املدة : 99 سنة.

888.888.د   : الشركة  رأسدلل 

مرهم.

فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.

املتصرفون :

 ROYALE MAROCAINE

املدثلة   D’ASSURANCE - RMA

كريم  محدد  زهير  الييد  طرف  من 

 RMA ASSISTANCE بنيعيد، 

زهير  الييد  طرف  من  املدثلة 

 MEDIUM و  بنيعيد  كريم  محدد 

الييد  طرف  من  املدثلة   FINANCE

سدير بلعلي.
شركة   : اإلمارة  مجلس  رئيس 

 ROYALE MAROCAINE

املدثلة   D’ASSURANCE - RMA

كريم  محدد  زهير  الييد  طرف  من 

بنيعيد.

 BMCE شركة   : العلم  املدير 

يدثلهل   CAPITAL REAL ESTATE

الييد أميب ملزابي.

الييد   : اإلمارة  مجلس  كلتب 

حدزة العراقي.

 HDID مراقب الحيلبلت : شركة

محدد  الييد  يدثلهل   & ASSOCIES

حديد.

تم القيلم بلإليداع القلنوني بكتلبة 

الضبط لد  املحكدة التجلرية للدار 

د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 88667).

الضبط  بكتلبة  الشركة  قيد  تم 

لد  املحكدة التجلرية للدار البيضلء 

رقم  تحت  د282  نوفد ر  7د  بتلريخ 

.522787

504 P

REAL ESTATE RENDEMENT
تكوين شركة ميلهدة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

النظلم  وضع  تم  د282،  29 سبتد ر 

تكدن  ميلهدة  لشركة  ااسل�ضي 

مديزاتهل فيدل يلي :

شركة  ميلهدة،  شركة   : الشكل 

تييير  بقواعد  عقلري  توظيف 

.SPI-RFA مخففة

 REAL ESTATE  : التيدية 

RENDEMENT

الغرض : هيأة التوظيف الجدلعي 

العقلري.

مقر الشركة : الدار البيضلء، برج 

CFC، الطلبق دد.

املدة : 99 سنة.

888.888.د   : الشركة  رأسدلل 

مرهم.

فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.

املتصرفون :

 ROYALE MAROCAINE

املدثلة   D’ASSURANCE - RMA

كريم  محدد  زهير  الييد  طرف  من 

 RMA ASSISTANCE بنيعيد، 

زهير  الييد  طرف  من  املدثلة 

 MEDIUM و  بنيعيد  كريم  محدد 

الييد  طرف  من  املدثلة   FINANCE

سدير بلعلي.

الييد   : اإلمارة  مجلس  رئيس 

مدثل  بنيعيد  كريم  محدد  زهير 

 ROYALE MAROCAINE شركة 

.D’ASSURANCE - RMA

 BMCE شركة   : العلم  املدير 

يدثلهل   CAPITAL REAL ESTATE

الييد أميب ملزابي.

الييد   : اإلمارة  مجلس  كلتب 

حدزة العراقي.

 HDID مراقب الحيلبلت : شركة

محدد  الييد  يدثلهل   & ASSOCIES

حديد.

تم القيلم بلإليداع القلنوني بكتلبة 

الضبط لد  املحكدة التجلرية للدار 

د282  نوفد ر  فلتح  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 365)79.

الضبط  بكتلبة  الشركة  قيد  تم 

لد  املحكدة التجلرية للدار البيضلء 

د282 تحت رقم  نوفد ر  فلتح  بتلريخ 

3د)528.

505 P
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HDID CONSULTANTS
الدار البيضلء، 4 زنقة املعطي وزوجي )زنقة 

فريول سلبقل(، أنفل

AFRICULTURE 3
تكوين شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
I - بدووب عقد عرفي مؤرخ بللدار 
تم  د282،  أكتوبر   4 في  البيضلء 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  النظلم  وضع 
واحد  بشريك  محدومة  ميؤولية 

تكدن مديزاتهل فيدل يلي :
ميؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدومة بشريك واحد.
.AFRICULTURE 3 : التيدية

اارا�ضي  استغالل   : الغرض 
الفالحية.

البيضلء،  الدار   : الشركة   مقر 
29 زنقة ليل، الطلبق الثلني، الصخور 

اليوماء.
املدة : 99 سنة.

رسدلل الشركة : 88.888د مرهم.
فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.
املدبران االقترانيلن :
الييد عدر ميكو ؛

الييد عبد اليالم بن موج .
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II
بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 
للدار البيضلء بتلريخ 9 نوفد ر د282 

تحت رقم 799646.
بكتلبة  الشركة  قيد  تم   -  III
الضبط لد  املحكدة التجلرية للدار 
البيضلء بتلريخ 9 نوفد ر د282 تحت 

رقم 59)د52.
506 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضلء، 4 زنقة املعطي وزوجي )زنقة 

فريول سلبقل(، أنفل

AFRICULTURE 4
تكوين شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب   -  I
بللدار البيضلء في 4 أكتوبر د282، تم 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  النظلم  وضع 
واحد  بشريك  محدومة  ميؤولية 

تكدن مديزاتهل فيدل يلي :

ميؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدومة بشريك واحد.

.AFRICULTURE 4 : التيدية
اارا�ضي  استغالل   : الغرض 

الفالحية.
البيضلء،  الدار   : الشركة   مقر 
29 زنقة ليل، الطلبق الثلني، الصخور 

اليوماء.
املدة : 99 سنة.

رسدلل الشركة : 88.888د مرهم.
فلتح  من   : للشركة  املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مسيد ر.
املدبران االقترانيلن :
الييد عدر ميكو ؛

الييد عبد اليالم بن موج .
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II
بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 
للدار البيضلء بتلريخ 8د نوفد ر د282 

تحت رقم 799684.
بكتلبة  الشركة  قيد  تم   -  III
الضبط لد  املحكدة التجلرية للدار 
د282  نوفد ر  8د  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 75)د52.
507 P

 MAYMOUNA SERVICES
FINANCIERS START-UP
شركة ذات ميؤولية محدومة 

بشريك واحد
رأسدللهل : 8.888د مرهم

الكلئن مقرهل : الربلط، عدلرة سرايل، 
الطلبق الرابع، زاوية شلرع الريلض 

وشلرع اارز، حي الريلض
السجل التجلري : 58949د 

تفويت حصص شركة وتعيين مدبر 
وديد

I - بدووب قرارات الشريك الوحيد 
بتلريخ د2 أكتوبر د282، تدت معلينة 

مل يلي :
التي  شركة  حصة  88د  تفويت 
 SARAYA HOLDING تدلكهل شركة 
أي  الشدامي،  خللد  الييد  لفلئدة 
في  تدتلكهل  التي  الحصص  مجدوع 

رسدلل الشركة ؛

الخليفي  الييدة سلمية  استقللة 

الييد  وتعيين  كددبرة  مهلمهل  من 

خللد الشدامي بصفته مدبرا وديدا 

للشركة ملدة غير محدمة ؛

التعديل التالزمي للنظلم ااسل�ضي.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

تحت  د282  نوفد ر   3 بتلريخ  للربلط 

.D(رقم 759)دد

508 P

 LES ECOLES MODERNES

DE MARRAKECH PRIVE

شركة ذات ميؤولية محدومة

رأسدللهل : 588.888 مرهم

 الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، 

355 شلرع محدد الخلمس، الطلبق 

العلشر

السجل التجلري : د34228 

تفويت حصص الشركة واستقللة 
وتعيين مدبر وديد ونقل مقر 

الشركة
العلمة  الجدعية  بدووب   -  I

في  املنعقدة  للشركلء  العلمية   غير 

6 سبتد ر د282، تدت معلينة وإقرار 

مل يلي :

التي  شركة  حصة   2758 تفويت 

 SCHOOL INVEST شركة  تدتكلهل 

لفلئدة الييد محدد حديد ؛

التي  شركة  حصة  258د  تفويت 

ماللة،  بن  حديد  الييد  يدتلكهل 

لفلئدة الييد محدد حديد ؛

التي  شركة  حصة  888د  تفويت 

نبيل  الفتلح  عبد  الييد  يدتلكهل 

شلمي لفلئدة شركة LENTIGO ؛

استقللة الييد عبد النبي بن شريف 

من مهلمه كددبر للشركة ؛

حديد  صوفيل  الييدة  تعيين 

غير  وملدة  وديدة  مدبرة  بصفتهل 

محدومة ؛

نقل مقر الشركة إج  الدار البيضلء، 

فضلء  املنصور،  سعقوب  شلرع   294

أنفل، الطلبق الرابع رقم 5د ؛

تعديل تالزمي للنظلم ااسل�ضي.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

للدار البيضلء بتلريخ 5د أكتوبر د282 

تحت رقم )8)796.

509 P

ORKILA MAROC

شركة ميلهدة

رأسدللهل : 74د.)7.93 مرهم

الكلئن مقرهل : كلم 9، الطريق 

 القديم للربلط، عين اليبع، 

الدار البيضلء

السجل التجلري رقم : 3935د 

االنصهلر عن طريق االستدملج 
والحل امليبق

غير  العلمة  الجدعية  بدووب   -  I

في  املنعقدة  للديلهدين   العلمية 

د3 أغيطس د282، تقرر مل يلي :

االستدملج  طريق  عن  االنصهلر 

لشركة ORKILA MAROC من طرف 

AZELIS MOROCCO شركة  شركة 

الكلئن  محدومة،  ميؤولية  ذات 

مقرهل بللدار البيضلء، زاوية اليفير 

عدلرة  كرونوبل،  وزنقة  علئشة  ابن 

الصخور   ،7 رقم  مكتب  6د/)د 

التجلري  بللسجل  املقيدة  اليوماء، 

للدار البيضلء تحت رقم 338897 ؛

حل الشركة مون تصفيتهل ؛

التشطيب عل  الشركة من السجل 

التجلري نتيجة لالنصهلر املعني.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

للدار البيضلء بتلريخ 4د أكتوبر د282 

تحت رقم 796689.

510 P
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AZELIS MOROCCO
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل : 75.285.888 مرهم

الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، زاوية 

اليفير ابن علئشة وزنقة كرونوبل 

عدلرة 6د/)د مكتب رقم 7، 

الصخور اليوماء

السجل التجلري : 338897 

انصهلر عن طريق االستدملج 
ORKILA MAROC لشركة

العلمة  الجدعية  بدووب   -  I

في  املنعقدة  للشركلء  العلمية   غير 

د3 أغيطس د282، تقرر مل يلي :

االستدملج  طريق  عن  االنصهلر 

شركة   ORKILA MAROC لشركة 

بللدار  مقرهل  الكلئن  ميلهدة، 

القديم  الطريق   ،9 كلم  البيضلء 

للربلط، عين اليبع، املقيدة بللسجل 

رقم  تحت  البيضلء  للدار  التجلري 

 AZELIS شركة  طرف  من  3935د 

MOROCCO ؛

نتيجة  الشركة  رسدلل  في  الزيلمة 

مرهم   26.592.688 بدبلغ  لالنصهلر 

لرفع رسدلل الشركة من 75.285.888 

مرهم إج  797.688.د8د مرهم.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

للدار البيضلء بتلريخ 4د أكتوبر د282 

تحت رقم 796684.

511 P

TRADE MANAGEMENT
 LE MONOPOLE الصلمر في 

رقم 73دد بتلريخ 24 سبتد ر د282

إعالم تصحيحي املتعلق بللزيلمة في 
رسدلل شركة

القديم  بلملبلغ  املتعلقة  الفقرة  في 

الجديد  واملبلغ  الشركة  لرسدلل 

لرسدلل الشركة، تجب قراءة.

غير  العلمة  الجدعية  بدووب   

في  املنعقدة  للديلهدين   العلمية 

معلينة  تدت  د282،  يوليو   29

بدبلغ الشركة  رسدلل  في  الزيلمة 

طريق  عن  مرهم  888.888.د2د   

سلئلة  ميتحقلت  مع  املقلصة 

ال�ضيء  الشركة،  عل   وميتووبة 

الرسدلل  رفع  عنه  نتج  الذي 

إج   مرهم  4.888)د.34  من 

4.888)د.55د مرهم.

بدال من :

غير  العلمة  الجدعية  بدووب 

في  املنعقدة  للديلهدين   العلمية 

29 يوليو د282، تدت معلية الزيلمة في 
رسدلل الشركة بدبلغ 888.888.د2د 

مع  املقلصة  طريق  عن  مرهم 

عل   وميتووبة  سلئلة  ميتحقلت 

رفع  عنه  نتج  الذي  ال�ضيء  الشركة، 

إج   88).4)د.34 مرهم  الرسدلل من 

88).4)د.55د مرهم.
عن امليتخلص والبيلنلت

512 P

BUILDING LOGISTICS
شركة ميلهدة

رسدللهل : 37.588.888 مرهم

الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، 

ميطحة اللوويتيك، املنطقة 

الصنلعية أوالم صللح، بوسكورة

السجل التجلري : د25838

الزيلمة في رسدلل الشركة
مجلس  مداوالت  بدووب   -  I

د282  أكتوبر   6 في  املجتدع  اإلمارة 

من  له  املخولة  اليلطلت  وبدووب 

العلمية  غير  العلمة  الجدعية  طرف 

للديلهدين املنعقدة في فلتح أكتوبر 

د282، تدت معلينة مل يلي :

رسدلل  في  للزيلمة  النهلئي  اإلنجلز 

مرهم،   2(.588.888 بدبلغ  الشركة 

ال�ضيء الذي نتج عنه رفع الرسدلل من 

 66.888.888 إج   مرهم   37.588.888

مرهم ؛

التعديل التالزمي للنظلم ااسل�ضي.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

املحكدة  لد   الضبط  بكتلبة 

بتلريخ  البيضلء  للدار   التجلرية 

4د أكتوبر د282 تحت رقم )79668.

513 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضلء، 4 زنقة املعطي وزوجي )زنقة 

فريول سلبقل(، أنفل

 CONSORTIUM

 IMMOBILIER ET

TOURISTIQUE ADDOHA
CITA

شركة ميلهدة
رسدللهل : 388.888 مرهم

الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، كلم 7 

طريق الربلط، عين اليبع

 السجل التجلري الدار البيضلء 
رقم : 363)6د

الزيلمة في رسدلل الشركة
غير  العلمة  الجدعية  بدووب   -  I

العلمية املنعقدة في 26 يوليو د282، 

الشركة  رسدلل  في  الزيلمة  تقررت 

عن  مرهم   499.788.888 بدبلغ 

طريق املقلصة مع ميتحقلت سلئلة 

من  لرفعه  الشركة،  عل   وميتووبة 

 588.888.888 إج   مرهم   388.888

مرهم.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

سبتد ر   38 بتلريخ  البيضلء  للدار 

د282 تحت رقم 794654.

514 P

 MAROC VILLAGES 

ET RESIDENCES
شركة ميلهدة

رسدللهل : 388.888 مرهم

الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، كلم 7 

طريق الربلط، عين اليبع

السجل التجلري : 55575د

الحل امليبق للشركة
غير  العلمة  الجدعية  بدووب   -  I

في  املنعقدة  للديلهدين   العلمية 

د3 أغيطس د282، تقرر مل يلي :

الحل امليبق للشركة ؛

والرئيس  املتصرفين  مهلم  توقف 

املدير العلم ؛
الصفريوي  انس  الييد  تعيين 

بصفته مصفيل ؛

بللدار  التصفية  مقر  تحديد 

عين  الربلط،  طريق   ،7 كلم  البيضلء، 

اليبع.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

للدار البيضلء بتلريخ 4د أكتوبر د282 

تحت رقم 796687.

515 P

HDID CONSULTANTS

 الدار البيضلء، 4 زنقة املعطي وزوجي 

)زنقة فريول سلبقل(، أنفل

INVYAD

 الدار البيضلء، 8د زنقة مو�ضى 

بن نصير، الشقة دد، الطلبق 

اليلمس، كوتيي

السجل التجلري بللدار البيضلء 

رقم 7د4822

تفويت حصص الشركة
الجدعية  محضر  بدووب   -  I

في  املنعقدة  العلمية  غير   العلمة 

5د يوليو د282، تقرر :

حصص  مجدوع  تفويت  قبول 

الييد  طرف  من  املدلوكة  الشركة 

 Inyad Inc لفلئدة  شلو�ضي  منصف 

شركة خلضعة لقلنون والية ميالوير ؛

حصص  مجدوع  تفويت  قبول 

 CDG طرف  من  املدلوكة  الشركة 

Invest SA لفلئدة Inyad Inc ؛

وديد  أسل�ضي  نظلم  اعتدلم 

لشركة INVYAD SARL التي أصبحت 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

هو  الواحد  والشريك  واحد  بشريك 

لقلنون  خلضعة  شركة   Inyad Inc

والية ميالوير.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II

بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 

للدار البيضلء بتلريخ 8د نوفد ر د282 

تحت رقم 799642.

516 P
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CHARI.MA
شركة ميلهدة

رسدللهل : 588.888 مرهم
الكلئن مقرهل : الدار البيضلء، 
املنطقة الصنلعية أوالم صللح، 

بوسكورة
السجل التجلري : 485363
الزيلمة في رسدلل الشركة

مجلس  مداوالت  بدووب   -  I
د282  نوفد ر   9 في  املجتدع  اإلمارة 
من  له  املخولة  اليلطلت  وبدووب 
العلمية  غير  العلمة  الجدعية  طرف 
أكتوبر   25 في  املنعقدة  للديلهدين 

د282، تدت معلينة مل يلي :
رسدلل  في  للزيلمة  النهلئي  اإلنجلز 
مرهم،   48.888.888 بدبلغ  الشركة 
الرسدلل  رفع  عنه  نتج  الذي  ال�ضيء 
من 588.888 مرهم إج  48.588.888 

مرهم.
التعديل التالزمي للنظلم ااسل�ضي.
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II
بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 
للدار البيضلء بتلريخ 6د نوفد ر د282 

تحت رقم 88593).
517 P

HDID CONSULTANTS

 الدار البيضلء، 4 زنقة املعطي وزوجي 

)زنقة فريول سلبقل(، أنفل

 CAOUTCHOUTIERE 
DES ZENATAS

 CFCIM وزأة 6) املركب الصنلعي
بوسكورة، املغرب

تحويل الشركة من شركة ذات 
ميؤولية محدومة إج  شركة ذات 
ميؤولية محدومة بشريك واحد

مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب   -  I
د282،  يونيو  8د  في  البيضلء  بللدار 
شركة  تحويل  معلينة  تدت 
 CAOUTCHOUTIERE DES
ZENATAS من شركة ذات ميؤولية 
ميؤولية  ذات  شركة  إج   محدومة 
إثر  عل   واحد  بشريك  محدومة 
االنصهلر عن طريق االستدملج لشركة 
طرف  من  شريك   LE CHAMEAU
 LE CHAMEAU HOLDING شركة 

شريك بتلريخ 8د سبتد ر د282.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II
بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية 
للدار البيضلء بتلريخ 7 أكتوبر د282 

تحت رقم 795755.
518 P

 STE INMOBOLIARIA DUNA
VERDE

SARL
إندبليريية مون فرمي

شركة ذات ميؤولية محدومة
السجل التجلري لطنجة رقم 45د)3

الحل مبكر لشركة
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
امليدلة إندبليريية برو انفيت شركة 
ذات ميؤولية محدومة املؤرخ بتلريخ 
26 أكتوبر د282 واملسجل في طنجة 

بتلريخ 8د نوفد ر د282 تقرر :
د - الحل املبكر لشركة.

كدلل  مزري  الييد  تعيين   -  2
MAZARI KAMAL الحلمل للبطلقة 
الوطنية رقم G289(5 في مهلم مصفي.

 33 ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
 2 شلرع اامير موالي عبد هللا، طلبق 

رقم 26، طنجة.
II - تم اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 
لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 
بطنجة بتلريخ 22 نوفد ر د282 تحت 
الشركة مسجلة  83د)24 حيث  رقم 
بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 45د)3.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

519 P

 STE INMOBIOLIARIA
PROINVEST

SARL
إندبليريية برو انفيت

شركة ذات ميؤولية محدومة
السجل التجلري لطنجة رقم 36927

الحل مبكر لشركة
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

امليدلة إندبليريية برو انفيت شركة 
ذات ميؤولية محدومة املؤرخ بتلريخ 
29 أكتوبر د282 واملسجل في طنجة 

بتلريخ 8د نوفد ر د282 تقرر :
د - الحل املبكر لشركة.

أحدد  البوكيلي  الييد  تعيين   -  2
الحلمل   EL BOUKILI AHMED
في   K9354د رقم  الوطنية  للبطلقة 

مهلم مصفي.
 33 ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
 2 شلرع اامير موالي عبد هللا، طلبق 

رقم 26، طنجة.
II - تم اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 
لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 
بطنجة بتلريخ 22 نوفد ر د282 تحت 
الشركة مسجلة  28د)24 حيث  رقم 
بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 36927.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

520 P

CLINIQUE LARACHE
مصحة العرائش

شركة ذات ميؤولية محدومة
السجل التجلري العرائش رقم : 456 

الوفلة
الجدعية  محضر  بدووب   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
شركة  العرائش،  مصحة  امليدلة 
ذات ميؤولية محدومة، املؤرخ بتلريخ 
طنجة  في  واملسجل  د282  ملرس   2

بتلريخ 9 ملرس د282، تقرر :
الفتلح  عبد  الييد  بوفلة  شهلمة 
البيضلء  الدار  في   C3(44د بريشة 
بتلريخ 3د ف راير د282 حيب شهلمة 
الشريك  63د/77/د282  رقم  الوفلة 
 4588 يدلك  وكلن  لشركة  الوحيد 
تبلغ  اسدية  بقيدة  اوتدلعية  حصة 

888د مرهم لكل واحدة مدلوكة.
بتلريخ  اإلراثة  عقد   وحيب 
بتلريخ  واملسجل  د282  ف راير   22
ضدن  العرائش  في  د282  ف راير   22
 52 رقم  د)  صحيفة  )ج  بللتركلت 

فللورثة هم :

الييدة مليكة بنجلون أندل�ضي أم 

املرحوم 758 حصة اوتدلعية ؛

زووة  بنحيون  أسدلء  الييدة 

املرحوم 562 حصة اوتدلعية ؛

الييد املهدي بريشة ابن املرحوم 

594د حصة اوتدلعية ؛

الييدة سلرة بريشة ابنة املرحوم 

797 حصة اوتدلعية ؛

الييدة أميدة بريشة ابنة املرحوم 

797 حصة اوتدلعية.

هبة 758 حصة اوتدلعية بقيدة 

888د مرهم لكل واحدة  تبلغ  اسدية 

مدلوكة سلفل للييدة مليكة بنجلون 

من  6د%  ملجدوع  املكونة  أندل�ضي 

ذلك  للشركة  االوتدلعي  الرأسدلل 

لفلئدة :

258 حصة  بريشة  املهدي  الييد 

اوتدلعية ؛

حصة   258 بريشة  سلرة  الييدة 

اوتدلعية ؛

حصة   258 أميدة  الييدة 

اوتدلعية.

تعيين الييد املهدي بريشة، الحلمل 

 LA357)8د رقم  الوطنية   للبطلقة 

في مهلم امليير الوحيد للشركة لفترة 

غير محدومة.

امليير  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 

الوحيد الييد املهدي بريشة، الحلمل 

.LAللبطلقة الوطنية رقم 357)8د

تحيين القلنون ااسل�ضي.

تم  قد  القلنوني  اإليداع   -  II

بلملحكدة  الضبط  كتلبة  لد   إنجلزه 

6د ملرس  بتلريخ  للعرائش  االبتدائية 

24د حيث الشركة  د282 تحت رقم 

مسجلة بللسجل التحليلي رقم 456.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

521 P
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PLAYA.M

بليل.م

شركة ذات ميؤولية محدومة

السجل التجلري لطنجة رقم 84447د

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I

الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

ذات  شركة  »بليل.م«  امليدلة 

5د  بتلريخ  املؤرخ  ميؤولية محدومة، 

طنجة  في  واملسجل  د282  أكتوبر 

بتلريخ 29 أكتوبر د282، تقرر :

 9( تفويت  عدلية  عل   املصلمقة 

تبلغ  اسدية  بقيدة  اوتدلعية  حصة 

مدلوكة  واحدة،  لكل  مرهم  888د 

بوهريز،  أحدد  الييد   : ل  سلفل 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

47دK42 وذلك لفلئدة الييد امحدد 

الوطنية  للبطلقة  الحلمل  قلمم، 

اوتدلعية  حصة   4(  C4254د رقم 

الحلمل  الطلهري،  عديد  والييد 

 NS(89(66 رقم  الوطنية  للبطلقة 

58)( حصة اوتدلعية.

بوهريز،  أحدد  الييد  استقللة 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

47دK42 من منصب امليير الوحيد.

الحلمل  قلمم،  امحدد  تعيين 

في   C4254د رقم  الوطنية  للبطلقة 

لفترة  للشركة  الوحيد  امليير  مهلم 

غير محدومة.

امليير  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 

الحلمل  قلمم،  امحدد  الوحيد 

.C425للبطلقة الوطنية رقم 4د

تحيين القلنون ااسل�ضي.

II - اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 

لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 

تحت  د282  نوفد ر   4 بتلريخ  لطنجة 

الشركة مسجلة  247578 حيث  رقم 

بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 84447د.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

522 P

 BOUGHAZ AVICOLE
IMPORT EXPORT

SARL AU
بوغلز أفيكل استيرام وتصدير
 شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الواحد
السجل التجلري لطنجة رقم : د4د8د

تحيين القلنون ااسل�ضي
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
استيرام  أفيكل  »بوغلز  امليدلة 
ميؤولية  ذات  شركة  وتصدير« 
محدومة ذات الشريك الواحد، املؤرخ 
بتلريخ 23 مسيد ر 2828 واملسجل في 

طنجة بتلريخ 7 ينلير د282، تقرر :
تحيين القلنون ااسل�ضي.

II - اإليداع القلنوني تم إنجلزه لد  
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
تحت  د282  ينلير  5د  في  بطنجة 
الشركة  246)23 حيث سجلت  رقم 

بللسجل التحليلي رقم د4د8د.
ميتخرج مطلبق لألصل

التييير

523 P

 GROUPE LOGISTIQUE
DEVLOPPE

SARL
وروب لجيتك ميفلبي

 شركة ذات ميؤولية محدومة 
ذات الشريك الواحد

السجل التجلري لطنجة رقم : 2د939
تحويل املقر االوتدلعي

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الواحد  لشريك  االستثنلئية  العلمة 
لجيتك  »وروب  امليدلة  لشركة 
ميؤولية  ذات  شركة  ميفلبي« 
محدومة ذات الشريك الواحد، املؤرخ 
في  واملسجل  د282  يونيو  8د  بتلريخ 
طنجة بتلريخ 9 سبتد ر د282، تقرر :

تحويل املقر االوتدلعي :
تحويل املقر االوتدلعي من : إقلمة 
 ،5 رقم  كثير،  ابن  شلرع  أ،  شيدلء 
طلبق 2 طنجة إج  : زاوية شلرع محدد 
زنقة  طلنطلن،  وشلرع  الخلمس 
 ،59 رقم   6 لينل، طلبق  إقلمة  لبنلن، 

طنجة.

تحيين القلنون ااسل�ضي.
II - اإليداع القلنوني تم إنجلزه لد  
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
تحت  د282  أكتوبر   ( في  بطنجة 
الشركة  246757 حيث سجلت  رقم 

بللسجل التحليلي رقم د9392.
ميتخرج مطلبق لألصل

التييير

524 P

TILMI CONECT
تلمي كونكت

شركة ذات ميؤولية محدومة 
السجل التجلري لطنجة رقم : 29453
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
ذات  شركة  كونكت«  »تلمي  امليدلة 
 7 بتلريخ  املؤرخ  محدومة،  ميؤولية 
طنجة  في  واملسجل  د282  سبتد ر 

بتلريخ 9 سبتد ر د282، تقرر :
تحويل املقر االوتدلعي :

 : من  االوتدلعي  املقر   تحويل 
)د، شلرع عدر ابن العلص، طلبق 4 
رقم 3د، طنجة إج  : شلرع يوسف ابن 

تلشفين، طلبق 2 رقم 9، طنجة.
تغيير تيدية الشركة :

كونكت  تلمي  القديدة  التيدية 
TILMI CONECT ؛

كونكت  تلمي  الجديدة  التيدية 
.TILMI CONNECT

II - اإليداع القلنوني تم إنجلزه لد  
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 
تحت  د282  أكتوبر  2د  في  بطنجة 
الشركة  246766 حيث سجلت  رقم 

بللسجل التحليلي رقم 29453.
ميتخرج مطلبق لألصل

التييير

525 P

SCORCH SERVICE
SARL AU

سكورش سرفيس
 شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الواحد
السجل التجلري لطنجة رقم : 285دد

تحويل املقر االوتدلعي

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I

الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

شركة  سرفيس«  »سكورش  امليدلة 

ذات ميؤولية محدومة، املؤرخ بتلريخ 

طنجة  في  واملسجل  د282  أبريل   6

بتلريخ ) أبريل د282، تقرر :

تحويل املقر االوتدلعي :

 : من  االوتدلعي  املقر   تحويل 

 3 العلص طلبق  ابن  29، شلرع عدر 
رقم 26، طنجة إج  : 65 شلرع مو�ضى 

ابن نصير طلبق 2 رقم 7، طنجة.

تحيين القلنون ااسل�ضي.

II - اإليداع القلنوني تم إنجلزه لد  

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

تحت  د282  أبريل   29 في  بطنجة 
الشركة  25)د24 حيث سجلت  رقم 

بللسجل التحليلي رقم 85د2دد.
ميتخرج مطلبق لألصل

التييير

526 P

AIT BUILDING
ايت بيلدينغ

السجل التجلري لطنجة رقم 7329د

تفويت حصص اوتدلعية
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I

الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

ذات  شركة  بيلدينغ  ايت  امليدلة 

ميؤولية محدومة واملسجل في طنجة 

بتلريخ 29 مسيد ر 2828، تقرر :

تفويت  عدلية  عل   املصلمقة 

بقيدة  اوتدلعية  حصة   3888

واحدة،  لكل  مرهم  88د  تبلغ  اسدية 

مدلوكة سلفل ل : الييد بقلل امريس 

9384دLA، وذلك لفلئدة الييد ايت 

.K55355 عالل محدد

محدد،  عالل  ايت  الييد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

للشركة  امليير  مهلم  في   K339768

لفترة غير محدومة ؛

استدرار الييد ايت عالل محدد، 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

للشركة  امليير  مهلم  في   K55355

لفترة غير محدومة.
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منفصل  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 
محدد  عالل  ايت  الييد  ملييرين 
K55355 أو الييد ايت عالل محدد 

.K339768
تحيين القلنون ااسل�ضي.

II - اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 
لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 
تحت  د282  ف راير   2 بتلريخ  بطنجة 
75))23 حيث الشركة مسجلة  رقم 
بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 7329د.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

527 P

JO-HARITEX
وو-هرتيكس

شركة ذات ميؤولية محدومة 
لشريك واحد

السجل التجلري لطنجة رقم 3د)7د
الوفلة

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
ذات  شركة  وو-هرتيكس،  امليدلة 
الواحد،  لشريك  محدومة  ميؤولية 
املؤرخ بتلريخ 29 ملرس د282 واملسجل 
في طنجة بتلريخ 5 أبريل د282، تقرر :

ووهري  الييد  بوفلة  شهلمة 
نوفد ر  د2  بتلريخ  طنجة  في  أحدد، 
رقم  الوفلة  شهلمة  حيب   2828
الوحيد  الشريك  82د/دد/2828 
حصة  888د  يدلك  وكلن  لشركة 

اوتدلعية بقيدة 88د مرهم.
بتلريخ  اإلراثة  عقد   وحيب 
بتلريخ  واملسجل   2828 مسيد ر  8د 
ضدن  طنجة  في   2828 مسيد ر  8د 
بللتركلت دد2 صحيفة 9)4 رقم 9)4 

فللورثة هم :
الييدة كربيلة فلطدة 24د حصة 

اوتدلعية ؛
292 حصة  الييد ووهري سدير 

اوتدلعية ؛
292 حصة  الييد ووهري والل 

اوتدلعية ؛
الييدة ووهري إكرام 46د حصة 

اوتدلعية ؛

الييدة ووهري كوثر 46د حصة 
اوتدلعية.

سدير،  ووهري  الييد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
للشركة  امليير  مهلم  في   K2((65د

لفترة غير محدومة.
والل،  ووهري  الييد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
للشركة  امليير  مهلم  في   K2((65د

لفترة غير محدومة.
منفصل  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 
أو  سدير  ووهري  الييد  ملييرين 

الييد ووهري والل.
II - اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 
لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 
د282  أبريل  2د  بتلريخ   بطنجة 
الشركة  حيث  269د24  رقم  تحت 
مسجلة بللسجل التحليلي رقم 3د)7د.

ميتخرج مطلبق لألصل
امليير

528 P

INDUSMAT
إندسدلت

السجل التجلري لطنجة رقم 7487د
هبة حصص اوتدلعية

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
ذات  شركة  إندسدلت  امليدلة 
بتلريخ  املؤرخ  محدومة  ميؤولية 
طنجة  في  واملسجل  د282  أبريل   (

بتلريخ 6 ملي د282 تقرر :
25د  هبة  عدلية  عل   املصلمقة 
تبلغ  اسدية  بقيدة  اوتدلعية  حصة 
مدلوكة  واحدة،  لكل  مرهم   2888
سلفل ل : الييد تنوتي عبد العضيم، 
وذلك لفلئدة الييد تنوتي زين علبدين.

تحيين القلنون ااسل�ضي.
تم  قد  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
بلملحكدة  الضبط  كتلبة  لد   إنجلزه 
التجلرية بطنجة بتلريخ 25 ملي د282 
الشركة  حيث   24263( رقم  تحت 
لطنجة  التجلري  بللسجل  مسجلة 

تحت الرقم التحليلي رقم 7487د.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

529 P

MODUNOR
مومنور

السجل التجلري لطنجة رقم 32687
تفويت حصص اوتدلعية

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 
امليدلة مومنور شركة ذات ميؤولية 
محدومة واملسجل في طنجة بتلريخ 4 

ملي د282، تقرر :
تفويت  عدلية  عل   املصلمقة 
بقيدة  اوتدلعية  حصة  258د 
واحدة،  لكل  مرهم  88د  تبلغ  اسدية 
مدلوكة سلفل ل : الييدة عديرة زهرة 
الييد  لفلئدة  وذلك   ،K47892(

.K88659(F ططري رائف
من  زهرة  عديرة  الييدة  استقللة 

منصب املييرة.
رائف،  ططري  الييد  تعيين 
رقم  اإلقلمة  لبطلقة  الحلمل 
للشركة  امليير  مهلم  في   K88659(F

لفترة غير محدومة ؛
عديرة  يوسف  الييد  استدرار 
غير  لفترة  للشركة  امليير  مهلم  في 

محدومة.
منفصل  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 
أو  عديرة  يوسف  الييد   : ملييرين 

الييد ططري رائف.
تحيين القلنون ااسل�ضي.

II - اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 
لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 
د282 تحت  8د يونيو  بطنجة بتلريخ 
243272 حيث الشركة مسجلة  رقم 
بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 32687.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

530 P

STE MONA CONFECTION
SARL AU

مون كونفكييون
شركة ذات ميؤولية محدومة 

لشريك واحد
السجل التجلري لطنجة رقم 23)38

الحل مبكر لشركة
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I
الشركة لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

 امليدلة مون كونفكييون شركة ذات 
الواحد  لشريك  محدومة  ميؤولية 
د282  سبتد ر   27 بتلريخ   املؤرخ 
أكتوبر   4 بتلريخ  طنجة  في  واملسجل 

د282 تقرر :
د - الحل املبكر لشركة.

الزقوري  - تعيين الييد محدد   2

في مهلم مصفي.

3 - تحديد مقر التصفية ب تجزئة 

فلرسيل 2 رقم 46 بن ميبلن، طنجة.

II - اإليداع القلنوني قد تم إنجلزه 

لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 

بطنجة بتلريخ 3 سبتد ر د282 تحت 

245666 حيث الشركة مسجلة  رقم 

بللسجل التجلري لطنجة تحت الرقم 

التحليلي رقم 23)38.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

531 P

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

 AL HASSAN IBN 

AL HAITAM
مجدوعة مدارس الخلصة الحين 

ابن الهيثم

شركة ذات ميؤولية محدومة 

للشريك الواحد

السجل التجلري لطنجة رقم 5557)

الجدعية  محضر  بدقت�ضى   - أ 

الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

الخلصة  مدارس  »مجدوعة  امليدلة 

ذات  شركة  الهيثم«  ابن  الحين 

بتلريخ  املؤرخ  محدومة،  ميؤولية 

طنجة  في  واملسجل  د282  يوليو   27

بتلريخ 2 أغيطس د282، تقرر :

الزقوري،  محدد  الييد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

للشركة  امليير  مهلم  في   K384دد(

لفترة غير محدومة.

الزقوري،  الييد مصطفى  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

للشركة  امليير  مهلم  في   K9)998د

لفترة غير محدومة.
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الزقوري،  أحدد  الييد  استدرار 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

للشركة  امليير  مهلم  في   K2د43د

لفترة غير محدومة.

منفصل  بتوقيع  ملتزمة  الشركة 

الزقوري،  أحدد  الييد   : ملييرين 

الييد  أو  الزقوري  محدد  الييد 

مصطفى الزقوري.

تحويل املقر االوتدلعي من : شلرع 

25، طنجة  أبي الحين الشلمجي رقم 

)مجدوعة  ريشلر  تجزئة  د،   : إج  

مدارس الحين ابن الهيثم(.

تحيين القلنون ااسل�ضي.

إنجلزه  تم  القلنوني  اإليداع   - ب 

لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 

تحت  د282  سبتد ر  8د  في  بطنجة 

الشركة  سجلت  حيث  دد2459  رقم 

بللسجل التحليلي رقم 5557).
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

532 P

 STE SCENARIO FASHION &

UNIFORMS
SARL AU

سينلريو فلشين & انفورم

 شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الواحد

السجل التجلري لطنجة رقم : 45367

الحل مبكر للشركة
الجدعية  محضر  بدقت�ضى   -  I

الشركة  لشركلء  االستثنلئية  العلمة 

انفورم«   & فلشين  »سينلريو  امليدلة 

املؤرخ  ذات ميؤولية محدومة  شركة 

واملسجل  د282  أغيطس  دد  بتلريخ 

في طنجة بتلريخ د3 أغيطس د282، 

تقرر :

د - الحل املبكر لشركة.

2 - تعيين الييد عدر أزبلخ في مهلم 

مصفي.

3 - تحديد مقر التصفية ب : إقلمة 
رنكونتر، شلرع حين شدجي، رقم د55 

طنجة.

إنجلزه  تم  القلنوني  اإليداع   -  II

لد  كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 

د282  سبتد ر  8د  بتلريخ  بطنجة 

الشركة  حيث   245((7 رقم  تحت 

لطنجة  التجلرية  بللسجل  مسجلة 

تحت الرقم التحليلي رقم 45367.
ميتخرج مطلبق لألصل

امليير

533 P

 STE DISTRIBUTION

CHABAB
SARL

رأسدللهل : 88.888د مرهم

املقر االوتدلعي : رقم د36 شلرع 

محدد بن ابراهيم حبونة، صفرو

تأسيس
تم  خلص  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

د282  نوفد ر  5د  بتلريخ  تسجيله 

.SARL تدت تأسيس شركة

 STE DISTRIBUTION  : التيدية 

.CHABAB SARL

موضوع  يتحدم   : الشركة  غرض 

الشركة في : وكيل بللعدولة.

د36 شلرع  رقم   : االوتدلعي  املقر 

محدد ابن ابراهيم حبونة، صفرو.

 99 الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النهلئي.

في  محدم   : الشركة  رأسدلل 

88.888د مرهم.

الشركة  بتييير  يقوم   : املتصرف 

الييد عزوزي عدلم.

الينة االوتدلعية : تبتدئ الينة 

في  ينلير وتنتهي  االوتدلعية من فلتح 

د3 مسيد ر.

إيداع  تم  لقد   : القلنوني  اإليداع 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  امللف 

بتلريخ  صفرو  بددينة   االبتدائية 

25 نوفد ر د282.
امليير

عزوزي عدلم

534 P

شركة دالفين ماروك
ش.م.م ذات الشريك الواحد

نقل مقر الشركة
العلم  الجدع  ملحضر  تبعل 
 2 بتلريخ  بأكلمير  املؤرخ  االستثنلئي 
مالفين  شركة  قررت  د282  نوفد ر 
ملروك ذات رأسدلل سيلوي 88.888د 
مرهم ومقرهل الطلبق اليفلي، عدلرة 
تلل روت،  اليعدي  الشيخ  اليالم، 

أكلمير مل يلي :
العنوان  إج   الشركة  مقر  نقل 
بلروتيل،  عدلرة  6د،  م  رقم   : التلجي 

شلرع الجيش امللكي، أكلمير.
تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 
لد  املحكدة التجلرية اكلمير بتلريخ 
23 نوفد ر د282 تحت رقم 87366د.
535 P

JORF CONSULTING
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تحرير  تم  د282  أكتوبر   26 بتلريخ 
ذات  لشركة  ااسل�ضي  القلنون 
الواحد  للشريك  محدومة  ميؤولية 

بللخصلئص التللية :
.JORF CONSULTING : التيدية
سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
بلملغرب أو بللخلرج لصللحهل أو لصللح 

الغير هو :
محلسب معتدد من طرف الدولة.
تلريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

التقييد بللسجل التجلري.
ااول،  الطلبق   : االوتدلعي  املقر 
تجزئة  د  النييم   2 رقم  الشقة 
محرش، شلرع بئر أنزران، الجديدة.

رأسدلل   : االوتدلعي  الرأسدلل 
88.888د مرهم مقيدة  الشركة هو 
الواحد  اليهم  888د سهم قيدة  إج  
الييد  ملكية  في  كلهل  مرهم  88د  هي 

شهيد عبد اإلله.
طرف  من  تيير   : الشركة  تييير 
وتلتزم  اإلله  عبد  شهيد  الييد 
بدجرم  االلتزاملت  بجديع  الشركة 

توقيعه اإلنفرامي.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

ينلير وتنتهي في د3 مسيد ر من نفس 

الينة.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 

يومه  بللجديدة  االبتدائية   للدحكدة 

4 نوفد ر د282 تحت رقم )دد27.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بييدي بنور تحت رقم 747)د.

536 P

ACCORD FIDUCIAIRE

مكتب محلسب معتدد من طرف الدولة

الهلتف : 37 د9 36 8523

YUBAH
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  تحرير  تم  د282  أكتوبر  د2 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

محدومة بللخصلئص التللية :

.YUBAH : التيدية

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

بلملغرب أو بللخلرج لصللحهل أو لصللح 

الغير هو :

الطبلعة ؛

إنتلج الالفتلت.

تلريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

التقييد بللسجل التجلري.

املقر االوتدلعي : ش.م 47 مكرر، 

تجزئة االحبلس، مراكش.

رأسدلل   : االوتدلعي  الرأسدلل 

88.888د مرهم مقيدة  الشركة هو 

الواحد  اليهم  888د سهم قيدة  إج  

بللكلمل  محررة  مرهم  88د  هي 

ومقيدة كللتلجي :

الييد حدزة موسلوي 588 سهدل ؛

الييد يلسين كظيمي 588 سهدل.

: من طرف الييد  تييير الشركة 

حدزة موسلوي.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

ينلير وتنتهي في د3 مسيد ر من نفس 

الينة.
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تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 
يومه  بدراكش  التجلرية   للدحكدة 
23 نوفد ر د282 تحت رقم 6)297د.
تحت  مسجل   : التجلري  السجل 

رقم 7د285د بددينة مراكش.
537 P

STE DAR SOUR
 ARRONDISSEMENT

 ANNAKHIL, LIEU DIT DAR
TOUNSSI MARRAKECH

د282  نوفد ر  7د  بتلريخ  تم 
بدووبه  استثنلئي حدم  علم  اوتدلع 

النقلط اآلتية :
أوال : تم تغيير ميير الشركة

من  اومنيلنور  الييد  استقللة 
منصب ميير.

تعيين الييد حيني رشيد كديير 
للشركة.

ااسل�ضي  القلنون  تحيين   : ثلنيل 
للشركة.

يوم  القلنوني  اإليداع  تم   :  ثللثل 
25 يوليو د282 لد  املحكدة التجلرية 

بدراكش تحت رقم )2998د.
538 P

STE A.NACIRI G.TRAV
  SARL AU 

 DOUAR SIDI HSSAINE
COMMUNE SOUIHLA

CERCLE SAADA-Marrakech
تأسيس

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  د282  أغيطس  8د 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

بللخصلئص التللية :
 STE A.NACIRI  : التيدية 

.G.TRAV SARL AU
إنشلءات  أو  أعدلل   : الهدف 

متنوعة.
حيلين  سيدي  موار   : العنوان 
اليعلمة  مائرة  اليويهلة  ودلعة 

مراكش.
رأس امللل : حدم في 88.888د مرهم 
88د  ب  حصة  888د  إج   مقيدة 

مرهم للحصة.

عبد  النلصري  الييد   : الشركلء 
العزيز 888د سهم.

النلصري  الييد  عين   : التييير 
عبد العزيز كديير ملدة غير محدومة.

املدة : حدمت في 99 سنة.
ب  التجلرية  بلملحكدة  اإليداع  تم 
د282  أكتوبر   26 بتلريخ  ورير  ابن 

تحت رقم 87))2د. 
539 P

  STE RIZKI PLAST.O SARLAU
RDC N°M2د TRANCHE (

TAMANSOURT---Marrakech
تأسيس

بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د89/282/د8 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد بللخصلئص التللية
 RIZKI شركة   - -التيدية 

PLAST.O SARL AU
منتجلت  مصنع   – الهدف 

بالستيكية.
رقم  اار�ضي  الطلبق   – العنوان 

2دM تجزئة ) تدنصورت مراكش
88.888د  في  حدم   - امللل  رأس 
ب  حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

88د مرهم للحصة
التييير- عين  الييد ريزقي محدد 

كديير ملدة غير محدومة
املدة –حدمت في 99 سنة  

التجلرية  بلملحكدة  اإليداع  تم 
تحت  د282/دد/84  بتلريخ  بدراكش 

عدم 54د29د. 
540 P

RIDOF SAKANE
شركة محدومة امليؤولية
رأسدللهل: 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي: 3د زنقة احدد 
املجلطي الطلبق ااول رقم ) 

املعلريف البيضلء
RC N°52386د

محرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  د282-دد-دد  بتلريخ  بللبيضلء 
امليؤولية  محدومة  شركة  تأسيس 

بللخصلئص التللية :

RIDOF SAKANE : التيدية
الصفة القلنونية: شركة محدومة 

امليؤولية
اإلنعلش   : االوتدلعي  الهدف 

العقلري
احدد  زنقة  3د  االوتدلعي:  املقر 
املجلطي الطلبق ااول رقم ) املعلريف 

البيضلء
املدة: 99 سنة

مرهم  88.888د   : امللل  رأس 
اوتدلعية  حصة  888د  ل  مقيدة 
مكتتبة  للحصة،  مرهم  88د  بقيدة 
إج   د  من  ومرقدة  بللكلمل،  ومحررة 

888د موزعة كدل يلي:
 588 محدد  رضلوي  الييد   -

حصة
 588 اوفقير  الحين  الييد   -

حصة
الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 

اج  د3 مون ر من كل سنة
تم تعيين رضلوي محدد  التييير: 
و الحين اوفقير مييرين للشركة ملدة 

غير محدمة
بلملحكدة  القلنوني  االيداع  تم 
بتلريخ البيضلء  للدار   التجلرية 

د282-دد-22 تحت عدم د89د8)
لإلشلرة والبيلن

املييران

541 P

 شركة البنكيز
شركة ذات ميؤولية محدومة 

من شريك وحيد
رأسدللهل : 8.888د مرهم

املقر اإلوتدلعي : شلرع موالي عبد 
هللا ملك زهرة 2 الطلبق اار�ضي أملم 

كلية العلوم اليداللية مراكش
بتلريخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 
23 ملرس د282 تقرر وضع القوانين 
ميؤولية  ذات  لشركة  املؤسية 
محدومة من شريك وحيد والتي تتديز 

بللخصلئص التللية :
التيدية : البنكيز.

ميؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدومة من شريك وحيد.

الغرض اإلوتدلعي :
موام  املكتب،  لوازم  بيع 
الزيلرة،  بطلقلت  طبلعة  استهالكية، 
والتخطيط،  والنسخ،  الطبلعة، 
واالستنيلخ، والختم، ومل إج  ذلك.

ومكتبلت  مطلبع  وإمارة  تشغيل 
وقرطلسية وقرطلسية.

عدليلت  أي  أعم،  وبصورة 
صنلعية أو تجلرية أو مللية منقولة أو 
غير منقولة ذات صلة مبلشرة أو غير 
املذكور  اإلوتدلعي  بللغرض  مبلشرة 

أعاله أو قد تشجع عل  تطويره.
املقر اإلوتدلعي : شلرع موالي عبد 
هللا ملك زهرة 2 الطلبق اار�ضي أملم 

كلية العلوم اليداللية مراكش.
املدة : 99 سنة.

8.888د مرهم مجزئة   : الرأسدلل 
فئة  من  إوتدلعية  حصة  88د  إج  

88د مرهم للواحدة.
الطلهر  الييد  عين   : التييير 

الزرواجي مييرا وحيد للشركة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني 
بتلريخ  بدراكش  التجلرية  بلملحكدة 
 ،6877 رقم  تحت  د282  ملي  )د 

السجل التجلري رقم 4933دد.
542 P

 ETANCHEITE TRAVAUX
SPECIAUX MAROC

شركة محدومة امليؤوليةمات 
الشريك الوحيد.

رأسدللهل 88.888د مرهم
مقرهل االوتدلعي: 

26محج مرس اليلطلن الطلبق 
ااول شقة رقم 3الدار البيضلء

إعالن التأسيس
بللدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 
تم  د8/282د/22  بتلريخ  البيضلء 
امليؤولية  محدومة  شركة  تأسيس 

ذات الخصلئص التللية:
 ETANCHEITE  : التيدية 

TRAVAUX SPECIAUX MAROC
الشركة  تعنى  االوتدلعي:  الغرض 
أو  لفلئدتهل  وخلروه،  املغرب  ماخل 

للغير ب:
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امللئي  العزل  أعدلل  ميتلزملت   -

والتركيب

مرس  26محج  االوتدلعي:  املقر 

اليلطلن   الطلبق ااول شقة رقم 3 

الدار البيضلء
الشركة  رأسدلل  امللل: حدم  رأس 

888د  88.888د مرهم مقيدة ل  في 

مرهم  88د  بقيدة  اوتدلعية  حصة 

بللكلمل  ومحررة  مكتتبة  للحصة، 

لفلئدة

- الييد ملوكي محدد 88د حصة. 

تلريخ  من  ابتداءا  سنة   99 املدة: 

التأسيس

الينة االوتدلعية: من فلتح ينلير 

إج  د3 مون ر من كل سنة

من طرف  الشركة  تيير  التييير: 

الييد ملوكي محدد

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللدار البيضلء.

السجل التجلري: 522243
لإلشلرة والبيلن

543 P

ائتدلنية كونفييكو ش م م

 KTOUBI IMPORT  SARL

D’AU
كتوبي امبور ش م م بشريك وحيد

تأسيس شركة محدومة امليؤولية 
بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  تأسيس  تم  د8/282د/5د، 

امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 

بشريك وحيد خصلئصهل كلآلتي : 
التيدية : كتوبي امبور

االسترام  االوتدلعي:  الغرض 

والتصدير، البيع والشراء، الوسلطة 

العالملت  واستغالل  التجلرية 
التجلرية - املقر االوتدلعي  :28 زنقة 

الدار  الجدلعة  قرية   5 وديلة  68د 

البيضلء .

املدة : 99 سنة

88.888د   : االوتدلعي  الرأسدلل 

888د حصة بقيدة  إج   مرهم مقيم 

88د مرهم  لكل واحدة ، كلهل محررة 

كتوبي،  االاله   عبد  الييد  لفلئدة 
بتلريخ  املزمام  الجنيية،  مغربي 
996د/38/86 بللبيضلء ، اليلكن ب 
28 زنقة 68د وديلة 5 قرية الجدلعة 

الدار البيضلء
االاله   عبد  الييد  عين   : التييير 
كتوبي ، املذكور أعاله، كديير منفرم 

للشركة ملدة غير محدومة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الينة 

ينلير إج  د3 مون ر.
بكتلبة  تم  القلنوني:  اإليداع 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
الجهوي  املركز  بواسطة  البيضلء 
د282/دد/89    بتلريخ  لالستثدلر 
تحت  التجلري  بللسجل  والتقييد 

عدم   د)7.د52
مقتطف و بيلن

544 P

 PHARMACIE ASSALAM
MOHAMMEDIA

SARL AU
السجل التجلري 29383

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إيداع  تم  د26/84/282، 
امليؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
املحدومة بشريك وحيد ذات املديزات 

التللية:
 PHARMACIE  : التيدية   *

ASSALAM MOHAMMEDIA
ميتوصف  تشغيل   : الهدف   *

صيدلية
* املقر االوتدلعي : أسواق اليالم 
رقم 4 شلرع الحين الثلني املحددية 
* املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

تأسييهل النهلئي.
* الرأسدلل االوتدلعي : الرأسدلل 
    4.528.888 في  محدم   االوتدلعي 
حصة   45.288 إج   مقيم  مرهم 
مرهم  88د  فئة  من  اوتدلعية 

للواحدة، مكتتبة ومحررة بللكلمل 
تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   *  
ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في د3 مون ر.

الييد عبد  تعيين  تم   : التييير   *
اليالم الذهبي  ميير للشركة ملدة غير 

محدومة
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم   -
التجلرية  املحكدة  لد   التجلري 

بلملحددية، بتلريخ د282/دد/5د.
ملخص قصد النشر

545 P

روبلي
شركـة محدومة امليؤولية رأسدللهل 

88.888د  مرهم
26 شلرع مرس اليلطلن شقة 3 

الطلبق
الدار البيضلء - املغرب

الـتــأسـيـس
بللدار  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د2  البيضلء  الدار  بتلريخ  البيضلء 
القلنون  تحرير  تم  د282   أكتوبر 
امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 

خلصيتهل كللتلجي :
التيدية : روبلي

الهدف : 
أو  تطبيقلت  وتطوير  إنشلء   •   
املعلوملت  لتكنولوويلت  حلول 

الجديدة واالتصلالت 
وتكلمل  وتدثيل  وتوزيع  تدريب   •
وااوهزة  ال رامج  وديع  وصيلنة 
واإللكترونية  الحلسوبية  واملعدات 
اليلكية  واالتصلالت  والكهربلئية 

والالسلكية
التكنولووية  الحلول  تكلمل   •
الدفلع،  ااماء،  تحليل   ،ITS(

اليالمة، اامن(
ومراوعة  املشورة،  تقديم   •
النظم،  ومراسة  ومعم  الحيلبلت، 
واملنشآت  ااسلسية،  والهيلكل 

الكهربلئية واإللكترونية 
• تعيين وتوفير موظفين ويدين

• البحث والتطوير والحصول عل  
أو  أو عدلية تصنيع  اختراع  براءة  أي 
الحصول عليهل، فضال عن استغاللهل 

أو نقلهل أو ميلهدتهل أو امتيلزهل
وديع  وتكليف  وصيلنة  تركيب   •

املعدات .

املعدات  وتصدير  استيرام   •
اإللكترونية والحلسوبية 

• و بصفة علمة, وديع املعلمالت 
التجلرية أو االستيرامية أو الصنلعية 
العقلرية  أو  املنقولة  أو  املللية  أو 
املرتبطة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
بلاشيلء املذكورة أعاله أو التي يدكن 

أن تيلهم في إندلء الشركة...
مرس  شلرع   26 االوتدلعي:  املقر 
الدار  الطلبق   3 شقة  اليلطلن 

البيضلء - املغرب
املدة :   99 سنة  .

مرهم  88.888د  الرأسدلل: 
فئة  من  حصة  888د  إج   مقيدة 
عن  الحصص  سدمت  مرهم  88د 

كلملهل ووزعت عل  الشركلء كللتلجي
يلسين  البوخلري  الييد   

.........588 حصة  .
أمين  محدد  موقت  الييد 

.......588 حصة.
التييير:عهد به ملدة غير محدمة و 

بصالحيلت مطلقة 
املقيم  يلسين  البوخلري  الييد 
شقة   6 طلبق  م  عدلرة  اابرار  إقلمة 
د مكرر شلرع بن تلشفين ع ب الدار 

البيضلء
املقيم  آمين  محدد  موقت  الييد 
املدينة الخضراء بوسكورة   275 فيال 

النواصر البيضلء
ٍاج د3  ينلير  د  من   : املللية  الينة 

مون ر .
القلنوني  لالحتيلط   %5   : ااربلح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أمل  والبلقي 
تحت االحتيلط  حيبدل يقرره الجدع 

العلم.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282/دد/7د تحت  البيضلء بتلريخ  

رقم د88874. 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  التجلري 
تحت  بتلريخد282/دد/7د  البيضلء 

رقم522737.
من أول التخليص واإلشهلر 

546 P
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 SOCIETE LE NEJ

HEALTHCARE
SARL A.U

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة للشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

سبتد ر   28 بتلريخ  الدارالبيضلء 

ااسل�ضي  القلنون  تحرير  تم  د282 

محدوة  ميؤولية  ذات  للشركة 

تتديز  والتي  الوحيد  للشريك 

بللخصلئص التللية :

 LE NEJ  : اإلوتدلعي  اإلسم 

.HEALTHCARE SARL A.U

موضوع الشركة : 

وااغدية  الغذائي  النظلم  تغذية 

الزراعية.

املدة : 99 سنة.

طريق   ،2(  : اإلوتدلعي  املقر 

رقمد4  شقة  الرابع  الطلبق  الوازيس 

الدارالبيضلء.

88.888.88د   : الشركة  رأسدلل 

بقيدة  حصة  888د  من  مكون  مهم 

للواحدة  مرهم  88د  قدرهل  إسدية 

حررت بللكلمل نقدا عند االكتتلب.

الييد عبد الحديد نجلري 888د 

حصة إوتدلعية.

عبد  الييد  تعيين  تم  التييير: 

مدة  للشركة  كديير  نجلري  الحديد 

غير محدومة.

الينة اإلوتدلعية : تبدأ من فلتح 

ينلير إج  د3 مسيد ر من كل سنة.

ااربلح  من  يقتطع   : ااربلح 

اإلحتيلط  أول  من   %  5 الصلفية 

قرار  حيب  يوزع  البلقي  القلنوني 

الشركلء.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  كتلبة 

نوفد ر   ( بتلريخ  بللدارالبيضلء 

وتم  د79922  رقم  تحت  د282 

تحت  التجلري  بللسجل  التسجيل 

رقم د49د52.

547 P

 DRIVER TOURS LOGISTIC
MAROC ش.م.م

تم  282د  اكتوبر   24 بتلريخ 
ذات  شركة  قلنون  وتسجيل  إنشلء 
هي  وخصلئصهل  املحدومة  امليؤولية 

كللتلجي :
 DRIVER  : االوتدلعية  *التيدية 
 TOURS LOGISTIC MAROC

ش.م.م 
تهدف   : االوتدلعي  *الهدف 

الشركة إج : النقل الييلحي ال ري. 
حلتم  شلرع   7  : االوتدلعي  *املقر 

العصلم الدار البيضلء .
*التييير: سيتم تييير الشركة من 
 LAHJOUJI AHAMED  طرف الييد
بصفته امليير الوحيد للشركة وملدة 
غير محدمة وسيقوم بدختلف أعدلل 
أي  بدون  وتنظيم  إمارة  من  الشركة 
قيوم كدل سيتم االعتدلم عل  توقيعه 

وديع الوثلئق اإلمارية والبنكية. 
في  حدم   : االوتدلعي  *الرأسدلل 
إج   مقيدة  مرهم  88.888د  مبلغ 
88د  888دحصة اوتدلعية من فئة 
مرهم للواحدة تخصص عل  الشكل 

التلجي : 
  LAHJOUJI AHAMED الييد   -

888د حصة.
محررة  حصة  888د  املجدوع   *
مجدوعه  مل  االخير  ومفع  بللكلمل، 
االف  )مئة  مرهم  88.888د  نقدا 

مرهم(.
في  تبتدئ  االوتدلعية:  الينة   *
االول من ينلير وتنتهي في د3 مون رمن 

كل سنة.
*املدة : محدمة في 99 سنة تبتدئ 
للشركة  النهلئي  تأسيس  يوم  من 
االوان  قبل  الحل  حللة  بلستثنلء 
عليه  املنصوص  التأويل  حللة  أو 

قلنونيل.
بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع   *
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 
بتلريخ التجلري  لسجل   د73د52 

 9 نوفد ر د282.
لإلشلرة والتنبيه 

امليير

548 P

 E-MAX IMPORT EXPORT &

DISTRIBUTION
تــــأسـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بتلريخد8/282د/86   البيضلء  الدار 

لشركة  ااسل�ضي  القلنون  وضع  تم 

بلملديزات  املحدومة   امليؤولية  ذات 

التللية : 

 E-MAX IMPORT  : التيدية   *

EXPORT & DISTRIBUTION

 IMPORT  : االوتدلعي  الهدف   *

ET EXPORT

عبد  شلرع   5  : االوتدلعي  املقر   *

 5 هللا بن يلسين عدلرة بليدون طلبق 
رقم 5  الدار البيضلء. 

* املدة :  99 سنة ابتداء من تلريخ 

التأسيس.

في  الرأسدلل محدم   : الرأسدلل   *

888.د   إج   مقيدة  مرهم  88.888د  

للحصة  مرهم  88د  فئة  من  حصة 

الواحدة وديعهل محررة و ميندة إج   

الشريك:
- الييد : هشلم سكري

* ااربلح : 5 % لالحتيلط القلنوني 

سواء  الشركلء  تقدير  حيب  والبلقي 

يوزع أو ينقل.

الييد  تعيين  تم   : التييير   *

كديير للشركة ملدة غير محدومة

هشلم سكري.

بللسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 

799225 بتلريخ )8/دد/د282.
بيلن مختصر

549 P

FRENCH’MAROCCAN
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك وحيد

تــــأســــيـــــــــــس

بتلريخ  عرفي  عقد  بدووب 

شركة  تأسيس  ثم  9د28/82/28، 

بشريك  املحدومة  امليؤولية  ذات 

وحيد تتديز بللخصلئص التللية:

 FRENCH’«  : التيديــة   -
ذات  شركة    MAROCCAN
امليؤولية املحدومة بشريك وحيد «

- املوضــوع :  مطعم حيب الطلب 
لبنلن  شلرع   : االوتدلعــي  املقر   -
رقم د2 الطلبق اليفلي وليز مراكش. 
 99 ملدة  الشركة  أنشأت   : املــدة   -

سنة.
حدم   : االوتدلعــي  الرأسدلل   -
88د  إج   مقيدة  مرهم  8.888د  في 
في  مرهم،كلهل   88د  فئة  من  حصة 

ملكية الييدة. ليل  لكري�ضي.
فلتح  في  تبتدئ    : املللية  الينة   -

ينلير و تنتهي في  د3  مون ر.
- اإلمارة: تدار الشركة و تيير من 

طرف الييدة ليل  لكري�ضي.
للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 
بكتلبة الضبط لد  املحكدة التجلرية  
بدراكش  بتلريخ  9د8/83/28د  تحت 
تحت  وتسجيلهل   ، 83687د  عدم 
التجلري  السجل  من    95855 رقم 

التحليلي. 
550 P

GROWTH IMMO
شركة محدومة امليؤولية ذات 

شريك واحد
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تأسيس  تم  د8/282د/86 
محدومة  GROWTH IMMO شركة 
واحد  شريك  ذات  امليؤولية 

خصلئصهل كللتلجي:
« GROWTH IMMO«  :التيدية

الغرض: أشغلل البنلء 
البيضلء،  الدار  االوتدلعي:  املقر 
اللوفر  إقلمة  كومليدة  زنقة   653

الطلبق 4 الشقة دد 
املدة : 99 سنة ابتدءا من تسجيلهل 

النهلئي بللسجل التجلري
88.888د  التجلري:  رأسدللهل 
من  حصة  888د  إج   مقيدة  مرهم 

فئة 88د مرهم موزعة كللتلجي :
888د  اليوسفي  بوشعيب  الييد 

حصة.
مجدوع الحصص : 888د حصة .
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اليوسفي.   بوشعيب  الييد 

88.888د مرهم

88.888د    : الحصص  مجدوع 

مرهم 

اإلمارة : تم تعيين الييد بوشعيب 

إمضلء  مع  للشركة  مييرا  اليوسفي 

منفرم.  

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 

د3 مون ر من كل سنة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د282/دد/5د  تحت  البيضلء بتلريخ 
رقم 88299).

551 P

HK BATI – SARL  AU
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي: 46 شلرع 

الزرقطوني الطلبق التلني الدار 

البيضلء

السجل التجلري: 5)5223 

إعالن التأسيس
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدووب 

شركة  تأسيس  تم  د8/282د/دد 

الشريك  مات  امليؤولية  محدومة 

الوحيد  ذات املواضفلت التللية:

     HK BATI –SARL  AU : التيدية

الهدف :

- االشغلل البنلء ووديع املهن

املدة : 99 سنة

الينة االوتدلعية : من فلتح ينلير 

إج  د3 مون ر من كل سنة

شلرع   46  : االوتدلعي  مقرهل 

الدار  التلني  الطلبق  الزرقطوني 

البيضلء
رأسدلل  تحديد  تم   : امللل  رأس 

مقيدة  مرهم  88.888د  في  الشركة 

بقيدة  اوتدلعية  حصة  888د  ل 

88د مرهم للحصة، مكتتبة و محررة 

بللكلمل . 

عبد  الييد  تعيين  تم  التييير: 

غير  ملدة  بوبرين كدييروحيد   الحق 

محدمة مع أوسع الصالحيلت.

والتسجيل  القلنوني  اإليداع  تم   
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  بللسجل 
تحت  د282-دد-5د  بتلريخ  بللبيصلء 

رقم د8835)
لإلشلرة و البيلن

552 P

Sté IMMOHOP SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إيداع  تم   ، فيد8/282د/26 
امليؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
بتلريخ  واحد  بشريك  املحدومة 
د282/دد/5د و ذات املديزات التللية:      
 Sté IMMOHOP *التيدية: 

 SARL AU
*الشركلء :

- الييد: مصطفى ايت الفالجي 
*الهدف:

- الغرض من الشركة في املغرب:
- الترويج العقلري.
- هندسة مدنية؛

مدنية  هندسية  أعدلل  إنشلء   -
أخر 

متخصصة  إنشلئية  أعدلل   -
أخر 

- مكتب توريد
- التجلرة.

- أعدلل مختلفة؛
نضيف  أن  الضروري  من  التي 

إليهل:
إمارة  تأوير،  حيلزة،  إنشلء،   -
تأوير،  التجلرية،  ااصول  وديع 
املؤسيلت  وديع  تشغيل  تركيب، 
والورش  واملصلنع  التجلرية  وااصول 

املتعلقة بأي من اانشطة املحدمة.
- أخذ أو حيلزة أو استغالل أو نقل 
االختراع  وبراءات  العدليلت  وديع 

املتعلقة بهذه اانشطة.
املشلركة املبلشرة أو غير املبلشرة 
للشركة في وديع املعلمالت املللية أو 
املللية وفي وديع  أو ااوراق  العقلرية 
الصنلعية  أو  التجلرية  املؤسيلت 
التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

أو أي غرض مشلبه أو ذي صلة.

*املقر االوتدلعي : 276 شلرع ابن 

تلشفين الطلبق 3 الدار البيضلء

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99 *املدة: 

تأسييهل النهلئي.

الرأسدلل   : *الرأسدلل االوتدلعي 

االوتدلعي محدم في 88.888د.

تبتدئ   : االوتدلعية  *الينة 

ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في د3 مون ر.

الييد  تعيين  تم   : *التييير 

الحلمل  الفالجي   ايت  مصطفى 

 B477(4د رقم   الوطنية  للبطلقة 

مييرا للشركة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلري لد  املحكدة التجلرية بللدار 

د282/دد/5د،  بتلريخ  البيضلء، 

تحت رقم 7)5223 
ملخص قصد النشر

553 P

G3C  SARL AU  
RC N°3)6د7د

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إيداع  تم  6/85/2886د، 

امليؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

ذات  و  وحيد   بشريك  املحدومة 

املديزات التللية:

G3C  SARL AU : التيدية *

* الهدف : غرض الشركة هو:

في  والتيويق  وااعدلل  الدراسة   -

البنلء وااشغلل العلمة.

في  العلمة  ااشغلل  وديع  أماء   -

والصرف  املدنية  الهندسة  مجلالت 

الصحي والبنلء.

وتدثيل  وبيع  واستيرام  شراء   -

وديع املوام واملوام املتعلقة بتحقيق 

غرض الشركة.
* املقر االوتدلعي : املركز التجلري 

نلمية عدلرة د شلرع الروماني الطلبق 

3 رقم 2د ، الدار البيضلء -

* املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

تأسييهل النهلئي.

* الرأسدلل االوتدلعي : الرأسدلل 

االوتدلعي محدم  في  88.888د .مرهم 

اوتدلعية  حصة  888د   إج   مقيم 

من فئة  88د مرهم للواحدة، مكتتبة 

 : لفلئدة  موزعة  و  بللكلمل  محررة  و 

الييد اوبلبدي محدد 888د  حصة 

اوتدلعية

تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   *

ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في د3 مون ر.

الييد  تعيين  تم   : التييير   *

وحيدا  محدد.مييرا  اوبلبدي 

للشركة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلري لد  املحكدة التجلرية بللدار 

8/2887د/89،  بتلريخ  البيضلء، 

تحت رقم 687د38.
ملخص قصد النشر

554 P

 STE GALERIE D’ART

CHAOUEN  SARL AU
مؤرخ  أسل�ضي  قلنون  بدقت�ضى  

قد  بشفشلون  د282/دد/84  في 

امليؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحدل  والتي  وحيد  بشريك  املحدومة 

الخصلئص التللية :

 STE «GALERIE  : التيدية 

D’ART CHAOUEN » SARL AU

ذات  :شركة  القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة بشريك وحيد .

الهدف االوتدلعي :

- صللة عرض

- اإلنعلش الييلحي

- إقلمة للفنلنين
مرهم    38.888   : امللل  رأس 

مقيدة إج  388  حصة من فئة  88د 

مرهم للحصة.

الشريك الوحيد:

بن  الرحدلن  عبد  برشيد  الييد 

اليفر  لجواز  الحلمل  اليالم   عبد 
C2د(VPMF4 رقم

  388 يدتلك  بأمللنيل  والقلطن 

حصة اوتدلعية.  
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مون ر من كل سنة ملعدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ  التسجيل.
املقر االوتدلعي  شلرع املدقة رقم 

8)  شفشلون.
الشريك  لفلئدة  كلهل  ااربلح: 
املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

القلنونية 5%
التييير : تم تعيين الييد برشيد 
الرحدلن بن عبد اليالم مييرا  عبد 

للشركة   ملدة غير محدومة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
د282/دد/7د  بتلريخ  بشفشلون 

تحت رقم د36/282د
مقتطف للنشر واإلشهلر.

555 P

 FERME 2.0
ش.م.م

 ذات شريك وحيد
  رأسدللهل 8.888د مرهم 
97د شلرع املقلومة الطلبق 

6 الدار البيضلء
الـتــأسـيـس

بللدار  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  د282-دد-85  بتلريخ  البيضلء  
تحرير القلنون ااسل�ضي لشركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد 

خلصيتهل كللتلجي:
FERME 2.8  :التيدية

الدائدة  املحلصيل   - الهدف: 
والتوت  الفلكهة  أشجلر  خلصة 

والكروم وأشجلر الزيتون.
خلصة  الدائدة  غير  املحلصيل   -
واملحلصيل  الزيتية  والبذور  الحبوب 

ال روتينية والخضروات.
- تربية امللشية.

واملعدات  املوام  وديع  تيويق   -
املنتجلت  ووديع  واإلكييوارات 
الحيوانية  ااعالف  ووديع  الزراعية 
املنتجلت  ووديع  واملركبة  البييطة 
نبلتي أو  حيواني  أصل  من  الغذائية 

 ووديع املنتجلت الحيوانية )الصوف 

والجلوم والجلوم وشعر الخيل ... إلخ( 

اانواع  وديع  من  الحية  الحيوانلت 

أي  من  ااشيلء  أو  املنتجلت  ووديع 

مصدر مخصص للزراعة.

شلرع  97د  االوتدلعي:  املقر 

املقلومة الطلبق 6 الدار البيضلء.

املدة :   99 سنة.

الرأسدلل: 8.888د مرهم مقيدة 

مرهم   88د  فئة  من  حصة  88د  إج  

الوحيد  الشريك  عل   بكلملهل   وزعت 

الييد يونس بنعيش.

التييير: عهد به ملدة غير محدمة 

مع الصالحيلت املطلقة للييد يونس 
بنعيش املقيم بللرقم ) زنقة ملالرمي 

إقلمة محلر فلل فلوري البيضلء.

ٍاج  ينلير  د  من   : املللية   الينة 

د3 مون ر .

القلنوني  لالحتيلط   %5 ااربلح: 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إمل  والبلقي 

تحت االحتيلط حيبدل يقرره الجدع 

العلم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

بتلريخ   (88952 رقم  تحت  البيضلء 

د282-دد-22 

بللسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 

522963 بتلريخ د282-دد-22 
من أول التخليص واإلشهلر 

556 P

AGRIBIOL FOODS
ش.م.م ذات شريك وحيد  رأسدللهل 

8.888د مرهم 
زنقة وعفر ابن حبيب إقلمة املشرق 

طلبق د شقة 3 بوركون الدار 

البيضلء

الـتــأسـيـس
بللدار  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

تم  د282-دد-85  بتلريخ  البيضلء  

تحرير القلنون ااسل�ضي لشركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد 

خلصيتهل كللتلجي:

 AGRIBIOL FOODS  :التيدية
الدائدة  املحلصيل   - الهدف: 
والتوت  الفلكهة  أشجلر  خلصة 

والكروم وأشجلر الزيتون.
خلصة  الدائدة  غير  املحلصيل   -
واملحلصيل  الزيتية  والبذور  الحبوب 

ال روتينية والخضروات.
- تربية امللشية.

واملعدات  املوام  وديع  تيويق   -
املنتجلت  ووديع  واإلكييوارات 
الحيوانية  ااعالف  ووديع  الزراعية 
املنتجلت  ووديع  واملركبة  البييطة 
نبلتي  أو  حيواني  أصل  من  الغذائية 
ووديع املنتجلت الحيوانية )الصوف 
والجلوم والجلوم وشعر الخيل ... إلخ( 
اانواع  وديع  من  الحية  الحيوانلت 
أي  من  ااشيلء  أو  املنتجلت  ووديع 

مصدر مخصص للزراعة.
ابن  وعفر  زنقة  االوتدلعي:  املقر 
حبيب إقلمة املشرق طلبق د شقة 3 

بوركون الدار البيضلء.
املدة : 99 سنة.

الرأسدلل : 8.888د مرهم مقيدة 
مرهم   88د  فئة  من  حصة  88د  إج  
الوحيد  الشريك  عل   بكلملهل   وزعت 

الييد يلسين امليعومي املو�ضي.
التييير: عهد به ملدة غير محدمة 
مع الصالحيلت املطلقة للييد يلسين 
      3 بللرقم  املقيم  املو�ضي  امليعومي 
زنقة بلب النصر الطلبق 2 شقة 3 حي 

راسين الدار البيضلء.
ٍاج د3  ينلير  د  من   : املللية  الينة 

مون ر .
القلنوني  لالحتيلط   %5 ااربلح: 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إمل  والبلقي 
تحت االحتيلط حيبدل يقرره الجدع 

العلم.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
بتلريخ   (88954 رقم  تحت  البيضلء 

د282-دد-22 
بللسجل  الشركة  تقييد  تم 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 

522967 بتلريخ د282-دد-22 
من أول التخليص و اإلشهلر 

557 P

 ALFALLAHA2.0
ش.م.م ذات شريك وحيد  رأسدللهل 

8.888د مرهم 
26 ، شلرع مرس اليلطلن طلبق د 

شقة 3 الدار البيضلء
الـتــأسـيـس

بللدار  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  د282-دد-85   بتلريخ  البيضلء 
تحرير القلنون ااسل�ضي لشركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات شريك وحيد 

خلصيتهل كللتلجي:
ALFALLAHA2.8 : التيدية

الدائدة  املحلصيل   - الهدف: 
والتوت  الفلكهة  أشجلر  خلصة 

والكروم وأشجلر الزيتون.
خلصة  الدائدة  غير  املحلصيل   -
واملحلصيل  الزيتية  والبذور  الحبوب 

ال روتينية والخضروات.
- تربية امللشية.

واملعدات  املوام  وديع  تيويق   -
املنتجلت  ووديع  واإلكييوارات 
الحيوانية  ااعالف  ووديع  الزراعية 
املنتجلت  ووديع  واملركبة  البييطة 
نبلتي  أو  حيواني  أصل  من  الغذائية 
ووديع املنتجلت الحيوانية )الصوف 
والجلوم والجلوم وشعر الخيل ... إلخ( 
اانواع  وديع  من  الحية  الحيوانلت 
أي  من  ااشيلء  أو  املنتجلت  ووديع 

مصدر مخصص للزراعة.
املقر االوتدلعي: 26 ، شلرع مرس 
الدار   3 شقة  د  طلبق  اليلطلن 

البيضلء.
املدة :   99 سنة.

الرأسدلل: 8.888د مرهم مقيدة 
مرهم   88د  فئة  من  حصة  88د  إج  
الوحيد  الشريك  عل   بكلملهل   وزعت 

الييد ابراهيم امليعومي املو�ضي.
التييير: عهد به ملدة غير محدمة 
للييد  املطلقة  الصالحيلت  مع 
املقيم  املو�ضي  امليعومي  ابراهيم 
بوركون  حددسس  ابن  زنقة   3 بللرقم 

الدار البيضلء.
ٍاج د3  ينلير  د  من   : املللية  الينة 

مون ر .
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القلنوني  لالحتيلط   %5 ااربلح: 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إمل  والبلقي 

تحت االحتيلط حيبدل يقرره الجدع 

العلم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

بتلريخ        (88953 رقم  تحت  البيضلء 

د282-دد-22 

بللسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم   تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 

522965 بتلريخ د282-دد-22 
من أول التخليص و اإلشهلر 

558 P

 STE BOUCHERIE ALMAZ

 SARL
تأسيس شركة

في   مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إيداع  تم  د282/دد/د8، 

امليؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

للدحكدة  السجل  أملنة  في  املحدومة 

ذات  و  البيضلء  بللدار  التجلرية 

املديزات التللية:

 STE BOUCHERIE«  : التيدية *

«ALMAZ SARL

* الهدف : 

بللتفصيل  البلرمة  اللحوم  بيع 

وشبه ودلة.

تجهيز اللحوم وحفظهل.

تحضير منتجلت اللحوم.

شلرع   252    : االوتدلعي  املقر   *

نيرين حي راحة الدار البيضلء

* املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

تأسييهل النهلئي.

* الرأسدلل االوتدلعي : الرأسدلل 

االوتدلعي محدم  في  مئة ألف مرهم 

مقيم إج  888د حصة اوتدلعية من 

مكتتبة  للواحدة،  مرهم  888د  فئة  

ومحررة بللكلمل و موزعة لفلئدة :

- الييد اليلني يونس 588 حصة   

- الييد بشلر عبد الرحدلن  588 

حصة

املجدوع :  888د حصة.

الينة االوتدلعية : تبتدئ الينة 
في  ينلير وتنتهي  االوتدلعية من فلتح 

د3 مون ر.
* التييير : تم تعيين الييد مدير 

املشترك … 
في  ولد  يونس  اليني  الييد 
الجنيية  من  975د/)8/د2، 
املغربية، حلمل رقم البطلقة الوطنية 
تجزئة  في  مقيم   BE63477( رقم 
الخزامى 5 عدلرة 3 رقم  4 لييلسفة  

البيضلء 
ولد  الرحدلن  عبد  بشلر  الييد 
الجنيية  من  د)9د/6/89د،  في 

املغربية، حلمل رقم البطلقة
مقيم   N289783 رقم  الوطنية 
اقلمة اليالم اليلسدينر 3 عدلرة )3 

الشقة 5د االفة البيضلء
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلري لد  املحكدة التجلرية بللدار 
البيضلء، بتلريخ  د282/دد/89 تحت 

رقم7)7د52.
ملخص قصد النشر

559 P

A2 TELECOM SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إيداع  تم  فيد282/دد/)8، 
امليؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدومة  و ذات املديزات التللية:
 A2 TELECOM  : التيدية   *

SARL
* الهدف : الغرض من الشركة هو: 
تكنولوويل  وأوهزة  ال رمجيلت  تجلرة 
تكنولوويل  خدملت   ، املعلوملت 

املعلوملت
* املقر االوتدلعي : الدار البيضلء ، 
8د شلرع الحرية ، الطلبق الثللث رقم 

5 - الدار البيضلء
* املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

تأسييهل النهلئي.
* الرأسدلل االوتدلعي : الرأسدلل 
االوتدلعي محدم  في 88.888د.مرهم 
اوتدلعية  حصة  888د  إج   مقيم 
 من فئة  88د .مرهم للواحدة، مكتتبة
 و محررة بللكلمل و موزعة لفلئدة :

أمين                 محدد  قريران  الييد   -

68 سهم.

الرحيم                    عبد  كرمجي  الييد   -

48  سهم

املجدوع: ……….. 88د سهم

تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   *

ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في د3 مون ر.

: تم تعيينه اعتبلًرا من  * التييير 

اآلن كديير ملدة غير محدومة:

أمين،  محدد  قريران  الييد   -

بللدار  مقيم  5)9د/2/86د،  مواليد 

مجدوعة  رحدة  هداية  البيضلء، 
د  أحدد  والم  2د،  رقم   47 إقلمة  د 

حلمل  الجنيية،  مغربي  بوعزة،  مار 

BE7(6(67 للبطلقة الوطنية رقم

تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 

بتلريخ   البيضلء،  بللدار  التجلرية 

65دد8)  رقم  تحت  د282/دد/22، 

بللسجل التجلري رقم د)5238
ملخص قصد النشر

560 P

شركة الطاهر ستيل
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

بللبيضلء بتلريخ 3د أكتوبر د282 تم 

امليؤولية  محدومة  شركة  تأسيس 

بلملواصفلت  وحيد  شريك  ذات 

التللية :

التيدية : شركة الطلهر ستيل.

املقر اإلوتدلعي : د) شلرع املقلومة 

الطلبق 4، شقة )، الدارالبيضلء.

الهدف اإلوتدلعي :

خيلطة املالبس.

الرأسدلل : 88.888.88د مرهم.

املدة : 99 سنة .

حلفيظ  الييد   : التييير 

الطلهري.

اإليدع القلنوني: املحكدة التجلرية 

بللبيضلء .

9)4د52  رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ ) نوفد ر د282.

561P

MASIC INDUSTRIESARL AU
تأسيس شركة

تم   ، مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�ضى 
لشركة  التأسي�ضي  القلنون  إيداع 
ذات  و  املحدومة   امليؤولية  ذات 

املديزات التللية:
 MASIC  : التيدية 

INDUSTRIESARL AU
معدات  في  التجلرة   •  : الهدف   *
وتجهيز  تصنيع  وميتلزملت  ولوازم 
وتغليف املنتجلت الغذائية وغيرهل ،

عنصر  أي  وتصدير  استيرام   •
غير  أو  مبلشر  بشكل  مرتبطة  وموام 

مبلشر بنشلط الشركة.
إنشلء  أو  حيلزة  أو  تشغيل   •

وحدات البيع وشبكلت التوزيع.
الدولية،  أو  املحلية  التجلرة   •

وتوزيع أي منتج أو عنصر.
وشحن  وتيويق  وشراء  بيع   •

وصيلنة أي منتج أو عنصر.
والعدوالت  والتدثيل  الخدملت   •
والتنقيب  والتصديم  واليديرة 
وامتيلزات  البلطن  من  والتعلقد 

براءات االختراع والتراخيص.
شلرع   265  : االوتدلعي  املقر   *
الدار   92 رقم   9 الطلبق   الزرقطوني 

البيضلء
* املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

تأسييهل النهلئي.
* الرأسدلل االوتدلعي : الرأسدلل 
مرهم   58.888 في  محدم   االوتدلعي 
من  اوتدلعية  حصة   58 إج   مقيم 
مكتتبة  للواحدة،  88دمرهم  فئة 

ومحررة بللكلمل 
تبتدئ   : االوتدلعية  الينة   *
ينلير  فلتح  من  االوتدلعية  الينة 

وتنتهي في د3 مون ر.
* التييير : تم تعيين  الييدة هد  
مواليد  من  الجنيية  مغربية  معين 
حلملة  أسفي.  بددينة  993د/25/5 
 HHد))63د رقم  الوطنية  للبطلقة 
حي  زنقة ب   796  ، أسفي  في  مقيم   ،

عقبة ابن نلفع مييرة للشركة.
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلري لد  املحكدة التجلرية بللدار 
د282/دد/د8،  بتلريخ  البيضلء، 

تحت رقم 528729.
ملخص قصد النشر

562 P
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ALLMOOV ATLAS

S.A.R.L AU 
شركــة  املوف أتلس  ش.ذ.م.م.ش.و  
شــــركــة ذات املـيؤولـيـة املـحدومة 

ذات شريك وحيد   
الرأسدلل اإلوتدلعي : ملئة ألف 

مرهم )88.888د)    
املقر اإلوتدلعي  : إقلمة ال كريل 
ك 29 شقة رقم 4 الطلبق 3 شلرع 

العراق مراكش.
بتلريخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى 
عل   املصلمقة  تدت  د8/282د/26 
ذات  للشركة  االسل�ضي  القلنون 
واحد   شريك  املحدومة  امليؤولية 

ذات الخصلئص التللية :
* اللقب اإلوتدلعي : املوف أتلس  
  : القلنونية  الصفة   *

ش.ذ.م.م.ش.و
* املقر اإلوتدلعي :  إقلمة ال كريل 
شلرع   3 الطلبق   4 رقم  شقة   29 ك 

العراق مراكش.
اعطلء   -  : اإلوتدلعي  الهدف   *

نصلئح واستشلرات.
- تنظيم ااحداث الريلضية.

* املدة: 99 سنة.
* الرأسدلل اإلوتدلعي : 88.888د 
حـصة  888د  إج   مـوزعـة  مرهـم 
مرهم   88د  فئـة  من  اوتدلعية 
الواحد   للشريك  ميندة   للواحدة 

عل  النحو التلجي :
ووغج  ويروم  غيفيلر  الييد   -
 RIVIERE JEROME هينري 
لبطلقة  الحلمل   GEORGES HENRI
953JددE8    888د  التسجيل رقم  

حصة إوتدلعية.
* التييير : تييرالشركة من طرف 
هينري  ووغج  ويروم  غيفيلر  الييد 
 RIVIERE JEROME GEORGES
HENRI     الحلمل لبطلقة التسجيل 

   E8953ددJ رقم
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بدراكش  التجلرية  للدحكدة  الضبط 
ومقيد  د282/دد/7د  بتلريخ  ذلك  و 
بللسجل التجلري بدراكش تحت رقم 

5د284د.
563 P

 SAS SERVICE PROMOTION 
S.A.R.L AU

سلس سيغفيس برومييون  
ش.ذ.م.م.ش.و  

شــــركــة ذات املـيؤولـيـة املـحدومة 
ذات شريك واحد   

الرأسدلل اإلوتدلعي : ملئة ألف 
مرهم )88.888د)    

املقر اإلوتدلعي  : إقلمة ال كريل 
ك 29 شقة رقم 4 الطلبق 3 شلرع 

العراق مراكش.
بتلريخ  العرفي  العقد  بدقت�ضى  
عل   املصلمقة  تدت  د8/282د/26 
ذات  للشركة  االسل�ضي  القلنون 
وحيد   شريك  املحدومة  امليؤولية 

ذات الخصلئص التللية :
سلس   : اإلوتدلعي  اللقب   *

سيغفيس برومييون.  
  : القلنونية  الصفة   *

ش.ذ.م.م.ش.و.
* املقر اإلوتدلعي :  إقلمة ال كريل 
شلرع   3 الطلبق   4 رقم  شقة   29 ك 

العراق مراكش.
* الهدف اإلوتدلعي  : 

- البيتنة، و الحراسة،
- سنديك امللكية املشتركة.
- أعدلل الصيلنة املتنوعة.

* املدة : 99 سنة.
   : اإلوتدلعي  الرأسدلل   *
888د  إج   مـوزعـة  مرهـم  88.888د 
حـصة اوتدلعية من فئـة 88د  مرهم  
الوحيد   للشريك  ميندة   للواحدة 

عل  النحو التلجي :
االمري�ضي عبد  العثدلني  الييد   -  
  Mr OTMANI-IDRISSI املنعم 
الحلمل   ABDELMOUNAIME
رقم   الوطنية  التعريف  لبطلقة 
........…........................……  E79(24د 

 888د حصة إوتدلعية.
* التييير : تييرالشركة من طرف 
الييد العثدلني االمري�ضي عبد املنعم  
  O T M A N I - I D R I S S I
الحلمل   ABDELMOUNAIME

 . E79(2للبطلقة الوطنية رقم. 4د

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   
بدراكش  التجلرية  للدحكدة  الضبط 
ومقيد  د282/دد/7د  بتلريخ  ذلك  و 
بللسجل التجلري بدراكش تحت رقم 

7د284د.
564 P

ALLO NEGOCE SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة

 ذات الشريك الوحيد.
Rc 268د4د

Capital 88.888د DH
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي :

ZI el wifak IMM 32
 éme étage bureau 2د, Oulfa 2,
.HH 28248 Casablanca Maroc

تفويت حصص 
تعيين ميير وديد 

تحديث النظلم ااسل�ضي للشركة.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  6د28  ملرس   ( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
- تفويت الييد خليل الشنتوي

Khalil Chantoui
888د حصة اوتدلعية من أصل 

888د حصة
لفلئدة الييد يوسف كدلجي 

YOUSSEF KAMALI
الشنتوي  امليير خليل  استقللة   -
و تعيين امليير الجديد يوسف كدلجي.
ااسل�ضي   النظلم  -تحديث 

للشركة. بتلريخ )8 ملرس 6د28.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 
رقم  تحت  6د28  ملرس   89  

. 8859(2(3
التجلري  السجل  في  التقييد  رقم 

.5643
565 P

شركة » JOA«  ش م م  
 RUE 2 : املقر االوتدلعي

 GASCOGNE ANGLE AVENUE
MARS 2 الدار البيضلء  السجل 

التجلري رقم 7)4758

الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بتلريخ  املنعقد  اإلستتنلئي  العلم 
بتلريخ  املسجل  و  د8/282د/)د 
لشركة   شركلء    قرر  د8/282د/38 

«JOA«  ش م م    مل يلي :
88د  فئة  من  حصة   588 بيع   -
طرف  من  املدلوكة   للواحدة   مرهم 
الييد مرام لحرش   في رأسدلل شركة 
محدد  الييد  لفلئدة  م   م  ش   JOA
58د و الييد  بن ولون كريم حصة 

عثدلن بريشة  حصة 358
استقللة الييد  مرام لحرش   من 
مهل مه كديير لشركة JOA  ش م م. 
ليصبح الييد محدد بن ولون كريم         
املييران     بريشة  عثدلن  الييد  أو 
كدل ولء  غير محدمة  ملدة  و  للشركة 
ااخيران  ن   Iهد سيقوم  املحضر.  في 
و  إمارة  الشركة من  أعدلل  بدختلف 
ستعتدد  كدل  قيوم  أي  بدون  تنظيم 
الشركة عل  توقيع الييد محدد بن 
بريشة        الييد عثدلن  أو  ولون كريم 
في وديع الوثلئق اإلمارية و البنكية.

مالك  و  الشركة  قلنون  تعديل   -
بتغيير الفصول 6 و 7 و43.

بلملحكدة  تم  القلنوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضلء  للدار  التجلرية 

د79946 بتلريخ د282/دد/89.
وهدا بدثلبة مقتطف و بيلن )املييران(

566 P

 JANNATI SAKANE  SARL
بنلء عل  محضر الجدعية العلمة 
اكتوبر   85 ف   املنعقدة  االستثنلئية 

د282 لشركة
  JANNATI SAKANE  شركة ذات 

امليؤلية املحدومة قد قرر مل يلي : 
الرحدلن  عبد  الييد  تعيين   -
الحيط والييد لطفي ويدار مييرين 

للشركة ملدة غير محدومة
- تم اال يداع القلنونى لد  كتلبة 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282/دد/5د  يوم  بللبيضلء 
بللسجل  املقيدة  و    (88425 رقم 

التجلري تحت رقم 349933.
567 P
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 OPTIMUM FISCAL
 CONSULTING

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
رأسدللهل : 58.888.88 مرهم
مقرهل اإلوتدلعي : 28 زنقة 
عالل الفل�ضي مرس اليلطلن 

الدارالبيضلء
تم خالل الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282  سبتد ر   38 بتلريخ  املنعقد 
 OPTIMUM FISCAL الشركة  بدقر 
شركة   CONSULTING  SARL
القرارات  اتخلم  امليؤولية  محدومة 

التللية :
8د حصص  تفويت  عل   املوافقة 
أبو  للييد  املدلوكة  اإلوتدلعية 
الريش محدد لفلئدة الييد سرحلن 

أحدد.
ااسل�ضي  القلنون  فصول  تعديل 

للشركة وتحديثهل.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  بللحكدة  الضبط 
د282  نوفد ر   4 يوم  بللدارالبيضلء 

تحت رقم 9د7995.
568 P

 INSTITUT PRIVE
 DE FORMATION

 PARAMEDICALE ET
INFORMATIQUE
ش م م بشريك وحيد

رأس مللهـل 88.888د مرهـم
مقـرهل االوتدلعـي: شـلرع 6 نوفدبـر 

975د العهـد الجديـد رقـم 496 
الـدار البيضـلء

تغيير التيدية االوتدلعية
الجدـع  انعقـد  محضـر  بدقتضـى 
بدقـرهل  للشركـة  االستثنلئـي  العـلم 
د8/282د/4د   : بتلريـخ  االوتدلعـي 

وقـرر مـل يلـي :
االوتدلعية  التيدية  تغيير   -

لتصبح :
 INSTITUT PRIVE DE
 FORMATION PARAMEDICALE

.ET INFERMIERS

القلنـون  من   3 الفصل  تعـديل   -
ااسلسـي مـع تحييـن هـذا ااخيـر.

بلملحكدـة  القلنـوني  اإليـداع  تم 
بتلريـخ  البيضـلء  للـدار  التجـلرية 

د282/دد/22 تحـت رقـم )4دد8).
اليللفـة  التعـديالت  تسجيـل  تـم 
رقـم  التجـلري  بللسجـل  الذكـر 
ونفـس  املحكدـة  بنفـس  99د27د 

التلريـخ.
مقتطــف وبيـلن.

569 P

 CFA CONSEIL  SARL AU
رأس ملل 28.888 مرهم

املقر الرئي�ضي: فضلء االنتصلر ) 
زنقة محدد العرو�ضي إقلمة الصغير 
الطلبق 2 الشقة 5 الدار البيضلء

RC : N° 56789د  /IF : 84762دد
نقل املقر الرئي�ضي

 CFA لـ  الرئي�ضي  املقر  نقل  تم 
نفس  إج    CONSEIL SARLAU
املدينة بقرار من امليلهم الوحيد في 

د3/282د/87.
من د2 شلرع بلبوم، الطلبق 6 رقم 

د3 بيلفيدير الدار البيضلء.
فضلء  الجديد   العنوان  اج  
العرو�ضي  محدد  زنقة   ( االنتصلر 
 5 الشقة   2 الطلبق  الصغير  إقلمة 

الدار البيضلء
امليلهم  قرر   ، القرار  هذا  بعد 
النظلم  من   4 امللمة  تعديل  الوحيد 

ااسل�ضي.
املحكدة  في  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

د282/)/6د تحت رقم د994)7.
570 P

 TRUST MANAGEMENT
 SARL

برأس ملل 88.888د مرهم
املقر الرئي�ضي : 7د شلرع ااقحوان 

الدار البيضلء
RC : N° د4298د
 الدار البيضلء  
 IF : د68267د 

 Trust لشركة  الرئي�ضي  املقر  نقل 
Management sarl إج  نفس املدينة 
االستثنلئي  العلم  الجدع  من  بقرار 

بتلريخ د85/282/د3.

 ( االنتصلر  فضلء  العنوان   من 
الصغير  إقلمة  العرو�ضي  محدد  زنقة 

الطلبق 2 الشقة 5 الدار البيضلء
شلرع  7د  الجديد   العنوان  إج  

ااقحوان الدار البيضلء.
امليلهم  يقرر   ، القرار  هذا  بعد 
النظلم  من   4 امللمة  تعديل  الوحيد 

ااسل�ضي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  يتم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

87/27/د282 تحت رقم د))7)7.
571 P

مون دمناجور
ش.م.م

شركة ذات امليؤولية املحدومة 
رأسدللهل: 88.888.88دمرهم
املقر اإلوتدلعي : 8د4، شلرع 

الزرقطوني إقلمة حدلم الشقة رقم 
د الدارالبيضلء

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
أكتوبر  5د  في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
بتلريخ  بللدارالبيضلء  املسجل  د282 
2 نوفد ر د282 تحت املراوع التللية: 

.RE 67د58/282د
ممنلوور  مون  شركة  شركلء  قرر 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل 88.888.88د مرهم ومقرهل 
شلرع  8د4،  ب  الكلئن  اإلوتدلعي 
الزرقطوني إقلمة حدلم الشقة رقم د 

الدارالبيضلء.
الييد  بين  مل  الحصص  تفويت 
قديري حيلن غلجي والييد فلورينت 
روملن كرييتيلن شلغلو الذين فوتوا 
شقرون،  بن  إيهلب  محدد  للييد 
التي  حصة  وستون  وست  ستدلئة 
كلنت في ملكيتهم حيث أصبح الييد 
محدد إيهلب بن شقرون يدتلك ألف 
الجديد  التقييم  أصبح  ولقد  حصة 

كدل يلي :
شقرون  بن  إيهلب  محدد  الييد 

888د حصة.
املجدوع : 888د حصة.

 6 الفصل  ملقتضيلت  وذلك طبقل 
من القلنون ااسل�ضي للشركة.

القلنوني  اإليداع  تم  وقد 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بكتلبة 

بللدارالبيضلء بتلريخ 9 نوفد ر د282 

تحت عدم 799486.

572 P

Para Khella    S.A.R.L-AU
نقل مقر الشركة

وفقل لقرار الجدع العلم  االستثنلئي  

بتلريخ 24 سبتد ر د282 لشركة  ذات  

الوحيد   املحدومة-امليلهم  امليؤلية 
رأسدللهل     Para Khella SARL-AU

االوتدلعي  ومقرهل  مرهم  88.888د 
8GHد   رقم   3 ااندلس   برنلمج 

الرمز  البيضلء  الدار  بوسكورة   B4

ال ريدي: 2)د27، تقرر مليلي: 

للشركة  االوتدلعي   ملقر   ا  نقل   -
8GHد   رقم   3 ااندلس  برنلمج  من، 

الرمز  البيضلء  الدار  بوسكورة    B4

اليكني   املجدع  إج   2)د27  ال ريدي: 

  2 عدلرة  املدخل  طللب  اوالم  تلوزر 

الشق  عين  2د   رقم  اليفلي  الطلبق 

الدار البيضلء .

النظلم  من   3 امللمة  وتعديل 

ااسل�ضي

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282   تحت الرقم 39494. 

573 P

 BIGMAN TRANS S.A.R.L 
تعديل اإلمارة

االوتدلع  مداولة  بنوم  بدووب 

العلم االستثنلئي في 26 اكتوبر د282 

    BIGMAN TRANS S.A.R.L لشركة  

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  وهي 

برأس ملل 2.888.888

الييد  اليلبق  امليير  استقللة 

مصطفى ايت الفالجي وتعيين املييرة 

الجديدة الييدة تورية وهلم.

املحكدة  في  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

د282/دد/5د تحت الرقم 88339)

574 P
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بيانات انجنرن مغرب
شركة ذات ميؤولية محدومة، 
رأسدللهل  888.888.د.مرهم

 مقرهل االوتدلعي: بوسكورة،بزنس 
بلرك دد38 كم 6 الدار البيضلء..

تعيين ميير مشلرك 
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
 83 يوم  استثنلئيل  املنعقد  العلمي 
غشت د282 ، قرر الشركلء في شركة 
املعرفة  مغرب«  انجنرن  »بيلنلت 

بإسهلب أعاله مل يلي:
إج   الييد  تعيين  عل   املوافقة   -
في  مشلرك  ميير  ملنصب  حنوش 

الشركة ملدة غير محدمة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تّم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  غشت   83 بتلريخ  البيضلء 

تحت عدم7د367.
من أول االستخالص والنشر

575 P

 BABORD MAROC- 
BABMARSA  SARL

تأكيد تعيين ميير وحيد للشركة
 8( بتلريخ  عرفي،  عقد  بدووب 
محضر  يتضدن  د282،  أكتوبر 
مداوالت الجدع العلم العلمي املنعقد 
الشركة  شركلئ  قرر  استثنلئيل، 
 BABORD MAROC- امليدلة 

BABMARSA  SARL مل يلي :
وامراك  تهور  بيني  الييد  تأكيد   -
لبطلقة االقلمة  الحلمل  كجيلدسون 
رقم WدددددBE كديير ودي و ذلك 

ملدة غير محدومةو تحديد مهلمه .
بكتلبة  تم  القلنوني:  االيداع 
بددينة  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
نون ر  5د  بتلريخ  البيضلء،  الدار 

د282، تحت عدم 88256)
لالستخالص والنشر

576 P

IMMO CONSEIL
شركة محدومة امليؤولية

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
شركة  ميلهدو  قرر  د282/دد/دد 
محدومة شركة   IMMO CONSEIL

 امليؤولية البللغ رأسدللهل 88.888د 
االوتدلعي   مقرهل  والكلئن  مرهم 
الذرة  ودلل  شلرع  البيضلء  بللدار 
عدلرة   B د ABR حي بوسيت الطلبق 

2 مل يلي :  
* املصلمقة عل  تفويت الحصص 

االوتدلعية )888د حصة( :
طرف  من  املدتلكة  حصة   428  -
الييد  لفلئدة  كديل  توفيق  الييد 

محدد النبول�ضي
طرف  من  املدتلكة  حصة   338  -
الييد عبد املجيد بكلر لفلئدة الييد 

محدد النبول�ضي 
طرف  من  املدتلكة  حصة   -258
الييد  لفلئدة  بكلر  سديرة  الييدة 

محدد النبول�ضي
* تقييم وديد لرأسدلل الشركة.

888د  النبول�ضي   محدد  الييد   -
حصة.

كديل  توفيق  الييد  استقللة   *
والييد عبد املجيد بكلر من مهلمهدل 

كدييرين للشركة.
النبول�ضي  محدد  الييد   تعيين   *

مييرا للشركة مع إمضلء منفرم. 
للشركة  القلنوني  الوضع  تغيير   *
إج   امليؤولية  محدومة  شركة  من 
ذات  امليؤولية  محدومة  شركة 

شريك واحد.
للشركة  االوتدلعي  املقر  تغيير   *
من العنوان املذكور أعاله إج  العنوان 
تجزئة  د2  البيضلء  الدار    : التلجي 

الحدد زنقة 2 عين اليبع.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  نوفد ر   23 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم357د8).
577 P

BIG THERM SARL AU
RC: 535د2د

رأسلمللل:  88.888د.د مرهم
الجديدة  املييرة  تعيين   -
وفق  أمينة  امللحي   / الييدة 
وفلة  بعد  د38/282/)8  محضر 
املييراليلبق الييد بوعلي اإلمري�ضي 

نلصر.
- محضر تحديث النظلم ااسل�ضي 

بتلريخ د3/89/282د.

- تحديث النظلم ااسل�ضي لشركة
تم اإليداع القلنوني لد  املحكدة 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

766)79 بتلريخ د282/دد/83 
578 P

أب ستوديو ش.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

الرأسدــلل:  8.888د مرهم
املقر اإلوتدلعي: إقلمة الرحدة  شقة 
رقم 6 شلرع عبد الكريم الخطلبي  

بدراكــش
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
د282،  أكتوبر  دد  بتلريخ  اإلستثنلئي 
بلملقر اإلوتدلعي لشركة  أب ستوميو 
تـم  الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 

تقرير مــليلي :   
إج   الشركة  نشلط  توسيع   -
مقلول أعدلل البنلء املختلفة و شراء 
البنلء معدات  و  موام  وديع  بيع   و 
وإنشلء ااعدلل  تنييق  الديكور،  و    
املنتجلت  بيع  و  شراء  و  وتصنيع 

الفنية،
املقر االوتدلعي للشركة  - تحويل 
6 شلرع  إج  إقلمة الرحدة  شقة رقم 

عبد الكريم الخطلبي بدراكش،   
بنيدار  الييدة علئشة  - استقللة 
للشركة  وحيدة  كدييرة  منصبهل  من 
, و تعيين الييد يلسين روض كديير 

وحيد وديد  للشركة،
والرابع  الثلني  البنوم  تغيير   -
القلنون  من  عشر  واليلمس 

التأسي�ضي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد نون ر  تـــلريخ  الضبط بدراكش، في 

د282، تحت الرقم 2635د.
579 P

أيموكليم ش.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

الرأسدــلل:  668.888 مرهم
املقر اإلوتدلعي: اقلمة التوحيد د8 

عدلرة ف شقة رقم  أ 688     
 حي م روكة بدراكــش

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
د282،  أكتوبر   84 بتلريخ  اإلستثنلئي 
ايدوكليم  لشركة  اإلوتدلعي  بلملقر 
تـم  الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 

تقرير مــليلي :   

االوتدلعي  امللل  الرأس  زيلمة   -
مرهم  8.888د  من  أيدوكليم  لشركة 

إج  668.888 مرهم،
- توسيع نشلط الشركة إج  مقلول 
أعدلل اليبلكة وااشغلل املتنوعة،   
واليلبع  الثلني  البنوم  تغيير   -
التأسي�ضي  القلنون  من  والثلمن 

للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
د8 نون ر  تـــلريخ  الضبط بدراكش، في 

د282، تحت الرقم )دد2د.
580 P

ماك سمارت ش.م.م
ذات الشريك الوحيد

الرأسدــلل:  8.888د مرهم
املقر اإلوتدلعي: مروان 3 رقم 43 

شلرع عالل الفل�ضي  بدراكــش
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
د282،  شتن ر  6د  بتلريخ  اإلستثنلئي 
بلملقر اإلوتدلعي لشركة ملك سدلرت 
تـم  الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 

تقرير مــليلي :   
حصة   28 قدره  ملل  الكلي  البيع   -
لفلئدة  ااصفر  الرزاق  لعبد  تجلرية 
اللطيف  عبد  موالي  الشريك 

الكهفعي،
للشركة  التجلري  اإلسم  وضع    -
متبوعل بللرمز ش.م.م. ذات الشريك 

الوحيد ،   
اليلبع  و  ااول  البنوم  تغيير   -
التأسي�ضي  القلنون  من  الثلمن  و 

للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
84 نون ر  تـــلريخ  الضبط بدراكش، في 

د282، تحت الرقم د227د.
581 P

LE CAMELY’S SARL AU
حي املييرة 3 رقم د عدلية أنلنييم 

املنلرة مراكش
زيلمة رأس امللل

من 88.888د مرهم إج  588.888 
مرهم

العلم  االوتدلع  ملحضر  وفًقل 
د282،  أكتوبر   5 بتلريخ  االستثنلئي 
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الشركة  في  الوحيد  امليلهم  فإن 

 «LE CAMELY’S SARL AU« امليدلة

مرهم،  88.888د  قدره  ملل  برأس 

مراكش،  في  املسجل  مكتبهل  ويقع 

أنلنييم  عدلية  د  رقم   3 املييرة  حي 

املنلرة مراكش

من  الشركة  ملل  رأس  زيلمة   -

مرهم   588.888 إج   مرهم  88.888د 

عن طريق إنشلء أربعة آالف )4888) 

سهم وديد بقيدة اسدية ملئة مرهم 

طريق  عن  منهل،  لكل  مرهم(  )88د 

تعويض بعض الذمم اليلئلة والذمم 

املدينة املدلوكة لهل 
 4888 كلميليل  بنجلون  الييدة 

سهم.
إودلجي 4888 سهم

إج   امللل  رأس  زيلمة  يتم  وبللتلجي 
 5888 إج   مقيدة  مرهم   588.888

سهم اوتدلعي بقيدة 88د مرهم.
وتعديل امللمتين 6 و 7 من النظلم 
وفًقل  امللل  برأس  املتعلقين  ااسل�ضي 

لذلك.
املحكدة  في  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بدراكش في ) نوفد ر د282 

تحت رقم 29259د.
582 P

 LYBMAR INVEST SARL
 A LOT ENNOUR SIDI 3د

ENNOUR SIDI OTHMANE 
CASABLANCA

سجل تجلري رقم 55)د6د
بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

6 يوليوز 2828 تقرر مليلي :
- الحل امليبق للشركة.

عبد  اليوي�ضي  الييد  تعيين   -
مصفي  مصطفى  ودلل  اليلمي 

للشركة واخالء ممته
- تعيين مقر الشركة الكلئن ب 3د 
الدار  عتدلن  سيدي  النور  تجزئة  أ 

البيضلء مكلن للتصفية.
كلتب  لد   القلنوني  االيداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت  3/87/2828د  بتلريخ  البيضلء 

عدم 739256.
583 P

CARLUB TRANS
SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة 
بشريك وحيد

رأسدللهل اإلوتدلعي : 88.888.88د 
مرهم

مقرهل اإلوتدلعي : 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق 2 الشقة 6 

الدارالبيضلء
قفل التصفية

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
بللدارالبيضلء  املؤرخ  اإلستثنلئي 
بتلريخ 4 نوفد ر د282، قرر الشريك 

الوحيد للشركة مل يلي :
واملتعلق  املصفي  محضر  قراءة 

بجديع عدليلت التصفية.
حيلبلت  عل   واملصلمقة  التدقي 

التصفية.
الحيلبلت  مصفي  ذمة  إبراء 
عدليلت  إغالق  عل   واملصلمقة 

التصفية.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
نوفد ر  5د  بتلريخ  بللدارالبيضلء 

د282 ، تحت رقم 88359).
لإلشلرة والبيلن

584 P

CETRATOP  SARL AU شركة
ذات ميؤولية محدومة

 بشريك وحيد
رأسدللهل : 8.888د مرهم 

مقرهل االوتدلعي : شلرع محدد 
الخلمس حي الشرفلء شفشلون

الجدع  محضر  بدووب 
بتلريخ   املنعقد  االستثنلئي  العلم 

د282/دد/دد تم االتفلق عل  :
- حل ميبق للشركة. 

بزار   بوودعة  الييد  تعيين   -
مقر  وتحديد  للشركة  كدصف 

الشركة كدقر للتصفية. 
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
د282/دد/دد   بتلريخ  بشفشلون 

تحت رقم د32/282د.
585 P

 DYNAMIC CALL   
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

بشريك وحيد
رأسدللهل: 88.888.88دمرهم

الكلئن مقرهل : بللدارالبيضلء، 79 
ولبر بن حيلن زاوية شلرع أنفل 

إقلمة أنفل
الشريك  قرار  محضر  بدووب 
د282،  أكتوبر   5 في  املنعقد  الوحيد 
ذات  للشركة  الوحيد  الشريك  فإن 
وحيد  بشريك  محدومة  ميؤولية 
قد  مرهم،  88.888.88د  رأسدللهل 
قرر الحل  امليبق للشركة ابتداء من 
د282، وتعيين مصفي في  25 أكتوبر 
ألكيندر  بنيدون  الييد  شخص 
ومقر  سلطلت  وتحديد  ولكوب، 

التصفية.
تم القيلم بلإليداع القلنوني بكتلبة 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
نوفد ر  5د  بتلريخ  بللدارالبيضلء 

د282 تحت رقم 88224).
املدبر

586 P

 STE MIARAS SARL AU 
 Société à responsabilité limitée

 à Associé Unique
 Au capital de 88.888د Dirhams
 Siège social : HAY EL HASSANI

 RUE 39د N°4 OUJDA
العلم  الجدع  محضر  بدووب 
 : بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي 

27/دد/د282 تقرر مل يلي :
حيلبلت  عل   املصلمقة   •
التصفية والتشطيب الكلي للشركة 

لد   القلنوني  االيداع  تم 
  : بتلريخ  بوودة  التجلرية  املحكدة 

89/دد/د282 تحت عدم : 32)3 
587 P

 ECOLOGIE, AGRICULTURE,
PLASTIQUE ECOGRIPLAST
ش.م.م رأسدللهل 88.888د مرهم في 

طور التصفية
إنهلء التصفية

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
الشركلء  قرر  6د28-2د-د3  بتلريخ 
املصفي تقرير  عل   اإلطالع  بعد 

حيلبلت  وعل   عليه  املصلمقة   
ذمة  إبراء  قرروا  كدل  التصفية 
املصفي وإنهلء مهلمه كدصفي و قرروا 

بعد ذلك إنهلء عدليلت التصفية.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط لد  املحكدة التجلرية بللدار 
تحت  د282-دد-دد  بتلريخ   البيضلء 

رقم 88842)
من أول التخليص و اإلشهلر

588 P

KENO PULITO SARLAU 
رأسدللهل 38.888 مرهم

مقر االوتدلعي : 8د زنقة الحرية 
الطلبق 3 شقة 5
الدار البيضلء

السجل التجلري رقم 9543د4
العلمي  الغير  العلم  للجدع  طبقل 
د28/89/282  بتلريخ  املؤرخ 
د8/282د/)د  بتلريخ  واملسجل 

قررمليلي:
- فسخ الشركة قبل أوانهل.

العروون  كنزة  الييدة  تعين   -
كدصفية للشركة.

8د  الشركة  تصفية  مقر  تعين   -
الدار   5 3 شقة  الطلبق  الحرية  زنقة 

البيضلء. 
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
د282  سبتد ر  دد  بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 799524.
589 P

SOIRNET CARS SARLAU
رأسدللهل 88.888د مرهم

مقر االوتدلعي:ميلر سالم عدلرة 
86د متجر رقم 29 موالي رشيد 2 

بورنلزيل
الدار البيضلء

السجل التجلري رقم 5779)2.
العلمي  الغير  العلم  للجدع  طبقل 
د8/282د/85  بتلريخ  املؤرخ 
قرر  د8/282د/2د  بتلريخ  واملسجل 

مليلي :
- فسخ الشركة قبل أوانهل.

وسير  يونس  الييد  تعين   -
كدصفي للشركة.

- تعين مقر تصفية الشركة ب ميلر 
سالم عدلرة 86د متجر رقم 29 موالي 

رشيد 2 بورنلزيل الدار البيضلء.
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بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
تحت  د282/دد/89  بتلريخ  البيضلء 

رقم 779458.
590 P

DEMNA SIYED  SARL شركة
ذات ميؤولية محدومة 

رأسدللهل  88.888د  مرهم 
مقرهل االوتدلعي ممنة الييد 
ودلعة بني فغلوم قيلمة فيفي  

شفشلون 
الجدع  محضر  بدووب 
بتلريخ   املنعقد  االستثنلئي  العلم 

د282/دد/8د تم االتفلق عل :
- حل ميبق للشركة 

رشيد. البقلجي  الييد  تعيين   -
مقر  وتحديد  للشركة  كدصف 

الشركة كدقر للتصفية 
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
د282/دد/7د   بتلريخ  بشفشلون 

تحت رقم د35/282د
591 P

 EXPERT CONTACT    
 MAROC

شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل: 8.888.88دمرهم

الكلئن مقرهل : مكتب رقم د، عدلرة 
االميرة رقم 3 رقم 24، شلرع سعقوب 

املنصور مراكش
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
سبتد ر   38 بتلريخ  بدراكش  املؤرخ 
 EXPERT شركة  شركلء  قرر  د282، 
ذات  شركة   CONTACT MAROC
امليؤولية املحدومة في طور التصفية 

مل يلي :
حل الشركة.

زينب  الييدة  تعيين  الشركلء  قرر 
املومن كدصفية للشركة.

د  رقم  مكتب  هو  التصفية  مقر 
شلرع   ،24 رقم   3 رقم  االميرة  عدلرة 

سعقوب املنصور مراكش.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282  نوفد ر  7د  في  بدراكش 

عدم ))295د.
592 P

مكتب السيد عمر ونان
فسخ الشركة

ABD SYSTÈME SARL شركة
راس امللل 88.888د مرهم

السجل التجلري رقم دد8)6
املنعقد  االستثنلئي  الجدع  ان 
قرر  )د28  سنة  مون ر   28  بتلريخ 

مل يلي :
د. فسخ الشركةاملبكر ابتداء من 

28 مون ر سنة )د28.
رشيد  بلبحري  الييد  تعيين   .2
رقم الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

دQ599 كدصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  اقلمة   .3
بللدار البيضلء 37 زنقة ايت بعدران.
وقد تم االيداع القلنوني بلملحكدة 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 
رقم  عدم  تحت  د86/282/د2 

د256)7.
593 P

JRH CONSULTING
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة 
ذات الشريك الوحيد

تحدل  بيال  شركة  تأسيس  تم 
الصفلت التللية بتلريخ د8/84/282د 

EZY TRANS : اللقب اإلوتدلعي
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد
لهل  الشركة   : اإلوتدلعي  الهدف 
هدف أيضل في املغرب كدل في الخلرج: 

نقل اافرام
املعلمالت  وديع  علم،  وبشكل 
أو  الصنلعية  أو  التجلرية  املللية 
بشكل  املتعلقة  العقلرية  أو  املللية 
مبلشر أو غير مبلشر بدوضوع الشركة 
التعلون  ذلك  في  بدل  ملصللحهل،  أو 
رأس  الشركلت  أو  العدليلت  بجديع 
مقيدة  مرهم  88.888.88د  امللل 
مرهم  88د  فئة  من  888د حصة  إج  

للحصة مقيدة كدليلي :
عبد اإلله العربلوي : 888د حصة 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

إج   ينلير  فلتح  من   : املللية  الينة 
د3 مون ر من كل سنة ملعدا الينة 

ااوج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
الرحدة  حي   : اإلوتدلعي  املقر 

سكتور م رقم 586، سال.
التييير : عبد اإلله العربلوي

594 P

LOGI PRO ABRAR - لوجي برو
شركة ذات ميؤولية محدومة 

لشريك وحيد
مبلغ رأسدللهل 8888.88د278 مرهم
طريق   : اإلوتدلعي  مقرهل  عنوان 
الروي�ضي  زنقة   22 رقم  الجديدة 
فضلء حيلم الطلبق 2 الدار البيضلء 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
تم  البيضلء،  بللدار  85/85/د282 

اتخلم القرارات التللية:
فيصل،  قرم�ضي  الييد  تعيين   -
لبطلقة  الحلمل  الجنيية،  مغربي 
 J37924د عدم  الوطنية  التربية 

مييرا لشركة لوجي أبرار
مجلهد،  إبراهيم  الييد  اسلقللة 
لبطلقة  الحلمل  الجنيية،  مغربي 
 ،I4884(3 عدم  الوطنية  التعريف 

من مهلمه كديير  للشركة.
تلتزم الشركة بتوقيع وحيد للديير 
فيدل  قرم�ضي  فيصل  الييد  الجديد 
بنشلطهل  املتعلقة  ااعدلل  يخص 
واملعلمالت  العقوم  وكل  الرئي�ضي 

البنكية املتعلقة بهل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

86/82/د282 تحت رقم 28395
595 P

شركة J.I.MLAND ش.م.م  
العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
ذات  شركة   J.I.M.L.A.N.D لشركة 
بشلرع  الكلئنة  املحدومة  امليؤولية 
اكدال-الربلط   4 شقة  5د  ابطلل 
واملسجل  د282  غشت  د3  بتلريخ 
قررو   2828 نوفد ر  دد  في  بللربلط 

مليلي :
- الحل امليبق للشركة :

حول  النظر  ووهلت  تبلمل  بعد 
الصعوبلت  الشركة ومختلف  نشلط 
التي تواوه الشركة، قرر الشركلء حل 

الشركة.

تعيين املصفي واملقر االوتدلعي   -
لحل الشركة :

- عين شركلء الشركة الييد قدري 
والعنوان  لهل  كدصفي  مدثل  عصلم 
 4 شقة  5د  ابطلل  بشلرع  التلجي 

اكدال-الربلط كدقر لحل الشركة.
تم اإليداع القلنوني بدقر املحكدة 
83/84/د282  يوم  بللربلط  التجلرية 

تحت رقم 8)4ددد.
596 P

 NOBLE RENT CAR شركة
ش.م.م

العلم  الجدع  محضر  بدقت�ضى 
 NOBLE RENT CAR لشركة

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
اكدال-  3 الكلئنة بشلرع ملوية شقة 
د282 قرر  د3 غشت  بتلريخ  الربلط: 

الشركلء مليلي:
 NOBLE RENT شركة  -تصفية 

CAR SARL وإغالقهل نهلئيل.
وغير  كلملة  ذمة  إبراء  إعطلء   -
عثدلن  الييد  للدصفي  محجوزة 
محدد مدثل بللييدة عثدلن فتيحة، 
بللوكللة  لهل  املدنوحة  بللصالحيلت 

املؤرخة بتلريخ 2/89د/2828 .
تم اإليداع القلنوني بدقر املحكدة 
89/22/د282  يوم  بللربلط  التجلرية 

تحت رقم د))دد.
597 P

CHAWARMA 555
SARL AU

العنوان : تجزئة النجلة رقم 7 حي 
الشرف الطلبق اليفلي  بني مالل 
رقم التقييد بللسجل التجلري 

55د2د
بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
د8/282د/)د تم انشلء شركة  ذات 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد تحدل  الخصلئص التللية :
 STE : CHAWARMA  : التيدية 

. 555 SARL AU
العنوان : تجزئة النجلة رقم 7 حي 

الشرف الطلبق اليفلي  بني مالل.
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 رأس املــلل : 88888د مرهم 

الغرض :  ميتغل مقهى و  مطعم 

الينة املـللية : الينة امليالمية

مدة الشركة : 99 سنة

امليير : محدد املهدي الزهواني 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل  تحت رقم 4)دد 

بتلريخ 9د نوفد ر د282.

1 C

املركز الجهوي لالستثدلر 

وهة الدار البيضلء- سطلت

)ملحقة برشيد(

CYCLES SAHEL
SARL

عليه  مصلمق  عقد  بدقت�ضى 

اليوالم  بحد  د282/دد/83  بتلريخ 

لشركة  ااسل�ضي  النظلم  وضع  تم 

ذات امليؤولية املحدومة والتي تحدل 

الخصلئص   التللية :

  CYCLES SAHEL  : التيدية 

.SARL

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

امليؤولية املحدومة.

الهدف االوتدلعي : بيع الدراولت 

النلرية.

رأس امللل : حدم رأسدلل الشركة 

بدبلغ88888د مرهم في يد 

        58.888 بالجي  الدين  صالح   -

مرهم

     58.888 الطويل  بن  محدد   -

مرهم

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهلئي.

د3  د ينلير إج   الينة املللية : من 

مسيد ر من كل علم.

اار�ضي  الطلبق   : االوتدلعي  املقر 

حد  32د  الرقم  د  الزهراء  تجزئة 

اليوالم برشيد 

التييير  حق  أعطي   : التييير 

للييدين: صالح الدين بالجي و محدد 

بن الطويل  ملدة غير محدمة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني بلملحكدة االبتدائية ب رشيد 

تم  كدل  /د282  رقم)48د  تحت 
التجلري  بللسجل  الشركة  تسجيل 

عدم   تحت  د282/دد/22  بتلريخ 

9د59د.

2 C

M.D.I TRANSPORT
تأسيس شركـة

شركـة محدومة امليؤولية

 ذات شريك وحيد 
رأسدللهل 98.888.88  مرهم

املقر االوتدلعي: شقة بللطلبق 

اليفلي، تجزئة الوفلق، زنقة 5،

 رقم )، الجديدة. 
رقم التقييد في السجل التجلري:

7)5)د

بدقت�ضى عقد عرفي محرر بتلريخ 

 27 بتلريخ  د282، مسجل  25 غشت 
القلنون  إعدام  تم  د282،  غشت 

امليؤولية  محدومة  لشركة  ااسل�ضي 

بلملديزات التللية:

محدومة  شركـة   : الشركة  شكل 

امليؤولية مات شريك وحيد. 

 M.D.I  : الشركة  تيدية 

TRANSPORT

غـرض الشركة : نقل البضلئع.

النقل الدوجي للبضلئع.

نقل البدور.

شقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الوفلق،  تجزئة  اليفلي،  بللطلبق 
زنقة 5، رقم )، الجديدة. 

محدم  املبلغ   : الشركة  رأسدلل 

حصة   988 إج   مقيم   98.888 في 

مرهم  88.88د  بقيدة  اوتدلعية 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد: 

 : الحددوني  املصطفى  الييد   -

988 حصة اوتدلعية.

ويييرهل  الشركة  يدير   : التييير 

املصطفى  الييد  محدومة   غير  ملدة 

الوطنية  للبطلقة  الحلمل  الحددوني 

.M(4(62 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القلنوني:  اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

املحكدة االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 

)8 شتن ر د282 تحت رقم 9د269.

3 C

 AG-DIVERS شركة
شركة محدومة امليؤولية

رأسدللهل: 88.888,88د مرهم

املقر االوتدلعي : بني مالل، شلرع 28 

غشت عدلرة لعزيري شقة ).

تفويـت حصـص

وتعديل النظلم ااسل�ضي للشركة

I – بدقت�ضى عقوم رسدية تلقلهل 

موثق  لبداوي،  العظيم  عبد  ااستلذ 

و  د8/282د/)8  بتلريخ  مالل،   ببني 
د8/282د/25 و د282/دد/85، قرر 

شركلء الشركة مل يلي :

- تفويت 888د حصة إوتدلعية، 

قيدة كل واحدة منهل 88د مرهم، من 

والييد  ونداجي  علي  الييد  طرف 

الييد  لفلئدة  بنشكرة  محدد 

اليعيد  والييد  ودلخ  املصطفى 

ودلخ و الييد عبد الرحيم ودلخ.

ودلخ  املصطفى  الييد  تعيين   -

كديير ملدة غير محدومة.  

ااسل�ضي  القلنون  تعديل   -

للشركة.

القلنوني  اإليداع  تم   –  II

بلملحكدة االبتدائية ببني مالل بتلريخ 

د282/دد/9د تحت عدم 6)دد.

4 C

OGALOP SARL
العنوان : ميتوطن لد  مركز 

ااعدلل ماي متعدم الخدملت 

الواقع ب تجزئة عثدلنية الحي 

اإلماري الطلبق 3 بني مالل
رقم التقييد بللسجل التجلري 

2833د

بتلريخ   عرفي  عقد  بدقت�ضى 

شركة   انشلء  تم  د2/282/د8 

تحدل    املحدومة   امليؤولية  ذات 

الخصلئص التللية :

OGALOP SARL : التيدية
مركز  لد   ميتوطن   : العنوان 
ااعدلل ماي متعدم الخدملت الواقع 
بتجزئة عثدلنية الحي اإلماري الطلبق 

3 بني مالل
رأس املــلل : 88888د مرهم 

الغرض : توصيل منزجي
الينة املـللية : الينة امليالمية

مدة الشركة : 99 سنة
امليير : املهدي الفالكي

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
رقم     تحت  مالل   بني  االبتدائية 

879د بتلريخ 8د أكتوبر د282.
5 C

 FAKHAMAT AL FAKHAMA
SARL AU
العنوان :

  ميتوطن لد  مركز ااعدلل ماي 
متعدم الخدملت الواقع ب تجزئة 
عثدلنية الحي اإلماري الطلبق 3 بني 

مالل
رقم التقييد بللسجل التجلري 

د283د
بتلريخ عرفي  عقد   بدقت�ضى 
شركة   انشلء  تم  د282  ف راير  فلتح   
ذات  املحدومة   امليؤولية  ذات 
الخصلئص  تحدل  الوحيد  الشريك 

التللية :
 FAKHAMAT AL  : التيدية 

.FAKHAMA SARL AU
مركز  لد   ميتوطن   : العنوان 
ااعدلل ماي متعدم الخدملت الواقع 
اإلماري  الحي  عثدلنية  تجزئة  ب 

الطلبق 3 بني مالل.
رأس املــلل : 88888د مرهم .

الغرض : بلئعة عطور.
الينة املـللية : الينة امليالمية.

مدة الشركة : 99 سنة.
امليير : علئشة العلفي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
رقم     تحت  مالل   بني  االبتدائية 

)87د بتلريخ د8/282د/)د.
6 C
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شلرملكو

بلمجاد محمد
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شلرملكو
3دد شلرع عبد الكريم الخطلبي 
عدلرة املهندس مدخل أ 7-) ، 

8د488، مراكش املغرب
بلدجلم محدد  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3د2 شلرع 
محدد الخلمس الطلبق 3 شقة 24 

وليز - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د2833د

 38 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : بلدجلم 

محدد .
مهندس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معدلري.
3د2   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع محدد الخلمس الطلبق 3 شقة 

24 وليز - 48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 583.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 5.838   : محدد  بلدجلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد   بلدجلم  الييد 
فيال  لكبير  قصر  زنقة  الشتوي  الحي 

بلدجلم 48888 مراكش  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  بلدجلم  الييد 

فيال  لكبير  قصر  زنقة  الشتوي  الحي 

بلدجلم 48888 مراكش  املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2)26د.

Iد

sofoget

APIA TOURISME

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

إنشلء فرع تلبع للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

APIA TOURISME شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي القنيطرة 

شلرع محدد ميوري و زنقة معدورة 

عدلرة س الطلبق 5 رقم 34 إقلمة 

مركز املدينة))د   4888د القنيطرة 

املغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

39د45.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تلبع  فرع   إنشلء 

كلم  بللعنوان   الكلئن  و   - التيدية 

القنيطرة  4888د  طنجة    طريق   (

الييد)ة(   امليير من طرف  و  املغرب 

الداومي   عبد االاله .

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ )8 نون ر 

د282 تحت رقم 3د9)).

2I

sofoget

ALF SEBOU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ALF SEBOU شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي القنيطرة 
63 شلرع محدد عدراوي و زنقة 

سبتة بلوك ب مكتب 7د   4888د 
القنيطرة املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.42937
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   9.988.888»
«88.888د مرهم« إج  »8.888.888د 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 8د نون ر 

د282 تحت رقم 952)).
3I

VISION AUDIT

DARAN
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

VISION AUDIT
 B42د BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
DARAN شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 27 تجزئة 
قلمرية الطلبق 3 الرقم )د لييلسفة 

- 28232 الدار البيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

34993د.

العلم  الجدع  بدقت�ضى 

نون ر   83 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 

الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 

مرهم«   (.888.888« قدره  بدبلغ 

إج   مرهم«  »8.888.888د  من  أي 

طريق  عن  مرهم«  «888.888.)د 

الشركة  ميون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدمة املقدار و امليتحقة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 25)88).

4I

EXPROX SARL AU

 ECOSERVICE NEGOCE
IMPORT ET EXPORT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شلرع املغرب العربي عدلرة الزبيري 

الطلبق الثلني عين حرومة الرقم 

ال ريدي )9 املحددية، 638)2، 

املحددية املغرب

 ECOSERVICE NEGOCE IMPORT

ET EXPORT شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

املغرب العربي عدلرة الزبيري الطلبق 

الثلني عين حرومة الرقم ال ريدي 

)9 املحددية، - 638)2 املحددية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.27879

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تدت  د282  شتن ر  3د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

سيدي  )ة(  الييد  تفويت 

حصة   588 الدويري  العلوي  محدد 

حصة  888.د  أصل  من  اوتدلعية 

بتلريخ  اتهو  الهلم  )ة(  الييد  لفلئدة  

3د شتن ر د282.
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د  بتلريخ  بلملحددية   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم 73د2.
5I

EXPROX SARL AU

 SOCIETE ABDERRAHMANE
 ET FRERES D›IMPORT

EXPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPROX SARL AU
شلرع املغرب العربي عدلرة الزبيري 
الطلبق الثلني عين حرومة الرقم 
ال ريدي )9 املحددية، 638)2، 

املحددية املغرب
 SOCIETE ABDERRAHMANE ET
  FRERES D›IMPORT EXPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 86د بلوك 
6 طريق حطين حي القرية سيدي 

مؤمن الدار البيضلء - 28482 الدار 
البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.226925
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  شتن ر   86 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 ABDERRAHMANE ET FRERES
مبلغ     D’IMPORT EXPORT
وعنوان  مرهم   38.888 رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي 86د بلوك 6 طريق 
حطين حي القرية سيدي مؤمن الدار 
البيضلء  الدار   28482  - البيضلء 
ااوضلع  سوء   : ل  نتيجة  املغرب 
خزانة  في  مللية  وأزمة  االقتصلمية 

الشركة..
و حدم مقر التصفية ب 86د بلوك 
سيدي  القرية  حي  حطين  طريق   6
28482 الدار  مؤمن الدار البيضلء - 

البيضلء املغرب. 
و عين:

حييني  محدد    الييد)ة( 
سكورة  الصدلمدة  موار  وعنوانه)ا( 
الحدرة اوالم اتديم  58د43 ابن ورير 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 797359.
6I

EXPROX SARL AU

SERVOPRES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شلرع املغرب العربي عدلرة الزبيري 
الطلبق الثلني عين حرومة الرقم 
ال ريدي )9 املحددية، 638)2، 

املحددية املغرب
SERVOPRES  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الكيلومتر 

7د طريق الربلط عين الحرومة 
املحددية - 638)2  املحددية 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.27873

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  يوليوز   86 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
وهالب  محدد   )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  288.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   6.888
يوليوز   86 بتلريخ  محدد  ريحلن  

د282.
وهالب  محدد   )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   688
6.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( سدير 

ميتعين بتلريخ 86 يوليوز د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  بلملحددية   االبتدائية 

غشت د282 تحت رقم 2)7د.
7I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CHLAFR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 87 اليدلرة 

ES-SMARA MAROC ،72888 ،
STE CHLAFR شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
 BD LA وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 MARCHE VERTE N° 84 ES
SEMARA - 72888 اليدلرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CHLAFR
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلمة.
 BD  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 LA MARCHE VERTE N° 84 ES
SEMARA - 72888 اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد الرحيم الشليخي :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد محدد شنفر :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الشليخي  الرحيم  عبد  الييد 
الكليز  الوحدة  مخيم  عنوانه)ا( 
اليدلرة   72888 اليدلرة   446 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  شنفر  محدد  الييد 
 375 رقم  الكليز  الوحدة  مخيم 

اليدلرة 72888 اليدلرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  شنفر  محدد  الييد 
 375 رقم  الكليز  الوحدة  مخيم 

اليدلرة 72888 اليدلرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم د237/282.
(I

G.MAO.CCF

STE NICE  DAY TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ،30000 ،FES
MAROC

STE NICE  DAY TRAVAUX شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع  عبد 
العلجي بن شقرون  إقلمة  مكلتب 
زينب   الطلبق 4  مكتب 26  فلس 

شلرع  عبد العلجي بن شقرون  إقلمة  
مكلتب زينب   الطلبق 4  مكتب 26  

فلس 38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
69925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NICE  DAY TRAVAUX
غرض الشركة بإيجلز : *- الصيلنة 
والتركيب واإلصالحلت وديع خدملت 

املصلعد
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املكلتب  تجهيزات  وبيع  شراء 
ومعدات املكلتب وااثلث.

شلرع    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عبد العلجي بن شقرون  إقلمة  مكلتب 
فلس    26 مكتب    4 الطلبق  زينب   
شلرع  عبد العلجي بن شقرون  إقلمة  
  26 مكتب    4 الطلبق  زينب    مكلتب 

فلس 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي :
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
العالجي  الرحيم   عبد  الييد 
عنوانه)ا( عدلرة  أ 2 الشقة  3 تجزئة  
الفضيلة د طريق  عين الشقف فلس 

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
العالجي  الرحيم   عبد  الييد 
عنوانه)ا( عدلرة  أ 2 الشقة  3 تجزئة  
الفضيلة د طريق  عين الشقف فلس 

38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د4653/2.
9I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

OUACHRINE TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 24د LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
OUACHRINE TRAV شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4د2 

تجزئة عين اغبلل احداف - 88د53 
ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

د68د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  د8 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OUACHRINE TRAV

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة او البنلء

االستيرام والتصدير

التجلرة.

4د2   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

88د53   - احداف  اغبلل  عين  تجزئة 

ازرو املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

88د    : وعشرين  سعيد  الييد   

حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد   سعيد وعشرين عنوانه)ا( 

ايت لحين ايت فلصكة  23د53. بن 

صديم املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الييد سعيد وعشرين 

ايت لحين ايت فلصكة  23د53 بن 

صديم املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن ر   83 بتلريخ  بلزرو   االبتدائية 

د282 تحت رقم د29.

8Iد

FINANCES.NET

SEEDFOOD SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 9دد

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SEEDFOOD SARL شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة 4 
الطلبق االول اقلمة قلمر مرس الخير 

تدلرة - 2888د تدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

34725د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   87
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SEEDFOOD SARL
مطعم   •  : بإيجلز  الشركة  غرض 

متنقل ، وإعدام الووبلت الجلهزة.
•توصيل منزجي ؛
• مقهى متنقل.

 4 شقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق االول اقلمة قلمر مرس الخير 

تدلرة - 2888د تدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
258 حصة    : الييد عبد هللا للو 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
258 حصة    : الييد أيوب رفلس 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 4 عنوانه)ا(  للو  هللا  عبد  الييد 
زنقة 2  حي نشيبلت بوزنيقة  88د3د 

بوزنيقة  املغرب.

عنوانه)ا(  رفلس  أيوب  الييد 
88د3د  بوزنيقة   عثدلن   حي  د  م   2

بوزنيقة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 4 عنوانه)ا(  للو  هللا  عبد  الييد 
زنقة 2  حي نشيبلت بوزنيقة  88د3د 

بوزنيقة  املغرب
عنوانه)ا(  رفلس  أيوب  الييد 
88د3د  بوزنيقة   عثدلن   حي  د  م   2

بوزنيقة  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 56)6.
Iدد

INFOPLUME

KUTAKURA TANS SARL AU
إعالن متعدم القرارات

INFOPLUME
49د شلرع محدد الخلمس اقلمة 
ميدوزا د رقم 7د ، 98888، طنجة 

املغرب
  KUTAKURA TANS SARL AU
»شركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي:  موالي 

علي الشريف ، الطلبق الثلني ، شقة 
رقم 3 ، طنجة. - 98888 طنجة 

املغرب .
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
8826د-247956.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 22 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم القرار د: الذي ينص عل  

مليلي: قبول تحويل ااسهم
قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل  
مليلي: استقللة  املدير اليلبق  وتعيين 

مدير وديد
قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل  

مليلي: سلطة التوقيع.
ينص  الذي   :4 القرار  رقم  قرار 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم القرار د: الذي ينص عل  
مليلي: املوافقة عل  نقل ملكية 888د 
منصوري  الرزاق  عبد  للييد  سهم 

لصللح الييد أسو بلسو.
بند رقم القرار 2: الذي ينص عل  
الرزاق  عبد  الييد  استقللة  مليلي: 
الييد  وتعيين  إمارة  من  منصوري 
للشركة  وحيد  كددير  بلسو  أسو 
بجديع  ويتدتع  محدمة  غير  لفترة 

الصالحيلت
ينص  الذي   :3 القرار  رقم  بند 
بلالمضلء  مقيدة  الشركة  مليلي:  عل  

الوحيد للييد أسو بلسو
ينص  الذي   :4 القرار  رقم  بند 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9335دد.
2Iد

INFOPLUME

COMERCIO AMIGOS SARL
إعالن متعدم القرارات

INFOPLUME
49د شلرع محدد الخلمس اقلمة 
ميدوزا د رقم 7د ، 98888، طنجة 

املغرب
  COMERCIO AMIGOS SARL
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة  
أصيل رقم 73د ، الطلبق ااول ، 
طريق تطوان - طنجة - - طنجة 

املغرب .
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
3)88د-2د8)24.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 26 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم القرار د: الذي ينص عل  
ااسهم  تحويل  عل   املوافقة  مليلي: 
كواح  الييد  اج   املللكين  طرف  من 

سفيلن واآلنية كواح الهلم

قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل  
مليلي: استقللة املدير اليلبق الييد 

التليدي اشرف
ينص  الذي   :3 القرار  رقم  قرار 
عل  مليلي: تعيين مدير وديد الييد 

سفيلن كواح واآلنية إلهلم كواح
قرار رقم القرار 4: الذي ينص عل  

مليلي: التوقيع االوتدلعي
ينص  الذي   :5 القرار  رقم  قرار 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :-7  6 رقم  بند 
سهم   988 بيع  عل   املوافقة  مليلي: 
عل  التواجي للييد عبد امللك قلوقلبي 
طلهر  والييد   ، تليدي  واشرف    ،
 ) 388حصة   ، حصة   388( شوح 
لصللح الييد سفيلن كواح و الييدة 
الهلم  كواح)458حصة  ، 458حصة 
عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
للييد اشرف  مليلي: قبول استقللة  
التليدي من مهلمه كددير للشركة  

عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
ملدة  للشركة  مديرا  تعيين  مليلي: 
كواح  سفيلن  الييد  محدومة:  غير 

واآلنية إلهلم كواح
عل   ينص  الذي  6د:  رقم  بند 
لليفيلن  الوحيد   التوقيع  مليلي: 

كواح يلزم الشركة اطراف ثللثة
ينص  الذي   :5 القرار  رقم  بند 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9د96).

3Iد

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MD2F CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم ) الطلبق 5 الشقة 9 اقلمة 
الحرية شلرع فليطين ، 38888، 

فلس املغرب
MD2F CONSTRUCTION شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار اوالم 
يوسف اوالم طي رقم 3 طريق اموزار 

فلس - 38888 فلس املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د5777.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في د8 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 3 رقم  طي  اوالم  يوسف  اوالم  »موار 
فلس   38888  - فلس  اموزار  طريق 
دد الطلبق  املغرب« إج  »مكتب  رقم 
املدينة  58 شلرع اللة حينلء  رقم   2

الجديدة - 38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 3دد5.
4Iد

sofoget

fr multiservice esthetique
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 fr multiservice esthetique

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  بلوك 
م رقم د37 أوالم أوويه   4888د 

القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.((974
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم   د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
الحلجي  االوتدلعي  املقر  تحويل 

للشركة من » بلوك م رقم د37 أوالم 
أوويه   4888د القنيطرة املغرب« إج  
» مكتب 3 زنقة غلندي إقلمة براهيم 

س 4888د القنيطرة  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم 974)).
5Iد

sofoget

 FR MULTISERVICE
ESTHETIQUE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير نشلط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 FR MULTISERVICE ESTHETIQUE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي بلوك م 

رقم د37 أوالم أوويه 4888د  - ----- 
القنيطرة املغرب. املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.54553

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تغيير  تم  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
نشلط الشركة من »صللون تجديل« 

إج  »صللون  للتزيين
استيرام منتجلت التجديل«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم 974)).
6Iد

sofoget

GMIRA EDUCATION PRIVE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 GMIRA EDUCATION PRIVE
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
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وعنوان مقرهل االوتدلعي: 
القنيطرة مؤسية إبتدائية خلصة 
د 2 اليونس مارنل مهدية 4888د 

القنيطرة   4888د القنيطرة املغرب.
»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.54525
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   87 في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:
AGORA SCIENCES PRIVE

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 8د نون ر 

د282 تحت رقم 955)).
7Iد

sofoget

educaland prive
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
educaland prive شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  بووعد 
العهد الجديد - -----  بووعد  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.educaland prive
تعليم    : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااوجي ابتدائي .
بووعد    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
العهد الجديد - -----  بووعد  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 288   : محدد   شلفعي  الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : زينب  شلفعي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : سلمى   شلفعي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 288  : محدد   شلفعي  الييد  

بقيدة 88د مرهم.
الييدة شلفعي زينب : 488 بقيدة 

88د مرهم.
 488  : سلمى   شلفعي  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد  شلفعي محدد  عنوانه)ا( 

الربلط املغرب ---- الربلط املغرب.
عنوانه)ا(  زينب  شلفعي  الييدة 

الربلط املغرب ---- الربلط املغرب.
عنوانه)ا(  الييدة شلفعي سلمى  

الربلط املغرب ---- الربلط املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الييدة شلفعي سلمى  
املغرب  الربلط   ---- املغرب  الربلط 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  الجعد   بلبي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم د2د.
I)د

STE TRAFISCO

TAJZIATE›S
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبير مويلحل 

الجديدة 273 ، 24888، الجديدة 
املغرب

TAJZIATE›S شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 96 شلرع 
انفل رقم 89 شقة رقم د9 اقلمة ربيع 

انفل الدار البيضلء. - 28888 الدار 
البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
93)8د5.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  غشت  7د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
سالوي  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   288 حدومة 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
7د  بتلريخ  حدومة  مريس سالوي  )ة( 

غشت د282.
سالوي  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   288 حدومة 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
7د  بتلريخ  حدومة  سالوي  بتينة  )ة( 

غشت د282.
سالوي  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   288 حدومة 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
7د  بتلريخ  )ة( محدد سالوي حدومة 

غشت د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 27 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 794896.
9Iد

EXPROX SARL AU

ESPACE YAQOUTI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

EXPROX SARL AU
شلرع املغرب العربي عدلرة الزبيري 
الطلبق الثلني عين حرومة الرقم 
ال ريدي )9 املحددية، 638)2، 

املحددية املغرب
ESPACE YAQOUTI شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي تجزئة 
الزهور رقم 9د عين حرومة  - 
638)2 املحددية املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
475د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
صللة االعلب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 2)23.
28I

A&O

REZONANCE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26
28258، الدار البيضلء املغرب
REZONANCE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة )في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
مرس اليلطلن الطلبق د شقة رقم 
3 - 28258 الدار البيضلء   املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.367229
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر  د8  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ    REZONANCE
مقرهل  وعنوان  مرهم   98.888
اليلطلن  مرس  شلرع   26 اإلوتدلعي 
الطلبق د شقة رقم 3 - 28258 الدار 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب   البيضلء   

النشلط.
و حدم مقر التصفية ب 26 شلرع 
مرس اليلطلن الطلبق د شقة رقم 3 

- 28258 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

فطل�ضي  سعد  الييد)ة( 
اليالوي  محدد  زنقة   49 وعنوانه)ا( 
الشقة بلفدير 28888 الدار البيضلء  

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 32)793.
Iد2

STE TRAFISCO

TAJZIATE›S
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبير مويلحل 

الجديدة 273 ، 24888، الجديدة 
املغرب

TAJZIATE›S شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرهل االوتدلعي 96 شلرع 
انفل رقم 89 شقة رقم د9 اقلمة ربيع 
انفل الدار البيضلء. - 28888 الدار 

البيضلء .
تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

93)8د5.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 7د غشت د282 تم تحويل 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 794896.
22I

CONSEILS EVERNAGE

L›impid tours
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7د

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

L›impid tours  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل  رقم 
2 معطى هللا رقم )88د محلميد 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري -.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الكراز  يونس  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
دد  بتلريخ  الشلبلي  يوسف   موالي 

أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 82)2د.
23I

فيدكيكو

MOBIT-COM »موبت كوم«
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

فيدكيكو
د7 محج الحين التلني الطلبق 
ااول عل  اليدين، 38د28، الدار 

البيضلء املغرب
»موبت كوم« MOBIT-COM  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
 bureau وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 268 technopark route de
 nouaceur casablanca - 28528

الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.37225
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 27 يوليوز د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 bureau 268 technopark route»
 de nouaceur casablanca - 28528
 SIDI« إج   املغرب«  البيضلء  الدار 
 MAAROUF FLORIDA CENTER
 PARK د LOT N°9 BUREAU N°36
الدار   CASABLANCA - 28528

البيضلء  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 29 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 92د)79.
24I

ste figmara

NOVA SVL   نوفا اسفل
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ste figmara
 nد tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،
marrakech maroc

نوفل اسفل   NOVA SVL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار ايت 
بواحدد مركز اوالم مطلع امزميز 
الحوز مكش - 888د4 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28367د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
نوفل   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NOVA SVL   اسفل
-د   : بإيجلز  الشركة  غرض 
في  االتجلر   2- اتدختلفة   االشغلل 
البضلئع  و  اليلع  و  املكتبية  االوهزة 
الخدملتي  التدبير   3- املختلفة.  
)تنظيم التظلهرات و املنلسبلت العلم 
و الخلصة( تدبير الخدملت)االنلبة و 

التفويض(  .
عنوان املقر االوتدلعي : موار ايت 
امزميز  مطلع  اوالم  مركز  بواحدد 
مراكش  888د4   - مكش  الحوز 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
588 حصة    : محدد  رحو  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : املصطفى  الزركلني  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  رحو  الييد 
ابواب مراكش منطقة 29 عدلرة 3)د 
مراكش   48888 مراكش   22 شقة 

املغرب.
املصطفى  الزركلني  الييد 
منطقة  مراكش  ابواب  عنوانه)ا( 
2 مراكش  429 شقة  28 موولعدلرة 

48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  رحو  الييد 
ابواب مراكش منطقة 29 عدلرة 3)د 
مراكش   48888 مراكش   22 شقة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29572د.

25I

STE BABOUZID

TE2CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA دer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
TE2CONSTRUCTION شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الوحدة مجدوعة E رقم )د) العيون 
العيون 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(((3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   23846

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TE2CONSTRUCTION
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العدومية والبنلء .
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجدوعة E رقم )د) العيون 

العيون 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بوزيدي  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوزيدي  يوسف  الييد 

العيون  78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزيدي  يوسف  الييد 

العيون  78888 العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3)34.
26I

«ELECTRO BNI ZNASSEN« شركة

 SOCIETE ELECTRO« شركة
»BNI ZNASSEN

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

 ELECTRO BNI« شركة
«ZNASSEN

رقم 45د، زنقة الصفلء حي الكرم ، 
63388، بركلن املدلكة املغربية

 SOCIETE ELECTRO BNI« شركة
ZNASSEN« شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 45د، 

زنقة الصفلء حي الكرم - 63388 
بركلن املدلكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.75(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  3د غشت  في  املؤرخ 
 SOCIETE ELECTRO BNI« شركة 
امليؤولية  ذات  شركة   »ZNASSEN
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 - الكرم  حي  الصفلء  زنقة  45د،  رقم 
63388 بركلن املدلكة املغربية نتيجة 
لنشلط  النهلئي  و  الشلمل  اللتوقف 

الشركة.
و عين:

و  بوحديدان  محدد   الييد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 45د، زنقة الصفلء حي 
63388 بركلن املدلكة املغربية  الكرم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 rue ,بتلريخ 3د غشت د282 وفي 45د
 Safae Hay EL Karam Berkane -

63388 بركلن املدلكة املغربية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د625/282.
27I

LEGALIS CONSEIL

 MEDITERRANEAN
CARPENTRY

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,4د
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

 MEDITERRANEAN CARPENTRY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكرر6 
زنقة الدفلة الطلبق اار�ضي حي 
الراحة  - 28288 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد6د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 MEDITERRANEAN  : تيديتهل 

.CARPENTRY
أعدلل   •  : بإيجلز  الشركة  غرض 

النجلرة ااملنيوم و الخشب ؛
شبكة الطرق والشبكلت املختلفة 

.VRD
أعدلل بنلء وتجديد مختلفة.

التجلرة. .
مكرر6   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
حي  اار�ضي  الطلبق  الدفلة  زنقة 
البيضلء  الدار   28288  - الراحة  

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

2.888.888 مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد انوار برامة :  28.888 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد محدد انوار برامة عنوانه)ا( 
94 شلرع موالي امريس ااول طلبق 7 
  28888 امليتشفيلت   حي  3د  شقة 

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد انوار برامة عنوانه)ا( 
94 شلرع موالي امريس ااول طلبق 7 
 28888 امليتشفيلت   حي  3د  شقة 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799376.
2(I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA CLEAN
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
DAKHLA CLEAN شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
النهضة د، الشطر الثللث، بلوك 

)د، رقم 374د، الداخلة. - 73888 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
89)دد.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
زوين  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( نور 

الدين زوين بتلريخ 84 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 2( بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم 745د.
29I

FIDORO MULTI-SERVICES

OPEN FLOWER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
OPEN FLOWER شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

اليالم، مجدوعة 45، رقم 25، 
الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6387
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الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تدت  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
زوين  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 

أصل  من  اوتدلعية  حصة  8.888د 
8.888د حصة لفلئدة  الييد )ة( نور 

الدين زوين بتلريخ 84 أكتوبر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

 2( بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم 746د.

38I

STRAVISCO

LOL DIGITAL SARLAU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STRAVISCO

 RUEدد PASTEUR APPT N°د

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

LOL DIGITAL SARLAU شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 8د 

تعلونية اامل طريق عين الشقف 

زواغة العليل فلس - 28د38 فلس  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.55337

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  يونيو  )د  في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 LOL DIGITAL الوحيد  الشريك 

8.888د  رأسدللهل  مبلغ    SARLAU

رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

8د تعلونية اامل طريق عين الشقف 

فلس   28د38   - فلس  العليل  زواغة 

املغرب نتيجة ل : مشلكل خلصة.

8د  التصفية ب رقم  و حدم مقر 

الشقف  عين  طريق  اامل  تعلونية 

فلس   28د38   - فلس  العليل  زواغة 

املغرب. 

و عين:
الييد)ة( مليلء  مرون  و عنوانه)ا( 
عين  طريق  اامل  تعلونية  8د  رقم 
28د38  فلس  العليل  زواغة  الشقف 

فلس  املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   8( بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4839.
Iد3

STRAVISCO

LOL DIGITAL SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STRAVISCO
 RUEدد PASTEUR APPT N°د
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

LOL DIGITAL SARL AU شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 8د 
تعلونية اامل طريق عين الشقف 
زواغة العليل فلس - 28د38 فلس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.55337

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
شركة   LOL DIGITAL SARL AU
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
8د  رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
الشقف  عين  طريق  اامل  تعلونية 
فلس  28د38   - فلس  العليل  زواغة 

املغرب نتيجة ملشلكل خلصة.
و عين:

الييد)ة(  مليلء  مرون  و عنوانه)ا( 
عين  طريق  اامل  تعلونية  8د  رقم 
28د38  فلس  العليل  زواغة  الشقف 

فلس املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
8د  رقم  وفي  د282  نون ر   8( بتلريخ 
الشقف  عين  طريق  اامل  تعلونية 
تعلونية  8د  رقم  فلس  العليل  زواغة 
زواغة  الشقف  عين  طريق  اامل 

العليل فلس 28د38 فلس املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 88د5.
32I

SOCAGECOM SARL

شركة سرايا كاش
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCAGECOM SARL
24 زنقة الشيخ شعيب الدكلجي مرب 
الجلمع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدكلجي مرب الجلمع 
قرب مسجد العتيق، 25888، 

خريبكة املغرب
شركة سرايل كلش شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 84 حي بن 
امريس بولنوار - خريبكة - 25888 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.787

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
كلش   سرايل  شركة  الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
بن  84 حي  اإلوتدلعي  وعنوان مقرهل 
 25888  - خريبكة   - بولنوار  امريس 
اغالق   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

الشركة.
و حدم مقر التصفية ب 84 حي بن 
 25888  - خريبكة   - بولنوار  امريس 

خريبكة املغرب. 
و عين :

تحجلري  يلسين   الييد)ة( 
الجديد  الحي   4( رقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  خريبكة   25888 م.ش.ف 
كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بخريبكة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 554.

33I

FITARCO

AGOUDI IMMO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
AGOUDI IMMO شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  تجزئة 

النخيل رقم د43 - 5888) تيزنيت  
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AGOUDI IMMO
منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.
تجزئة    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تيزنيت    (5888  - د43  رقم  النخيل 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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88د    : ابراهيم   بوزيدان  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 288   : الطلهر   بوزيدان  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 288   : الحين   بوزيدان  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 288   : محدد   اك�ضي  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد اهدو  حيلن  :  388 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد بوزيدان ابراهيم  عنوانه)ا( 
تيزنيت   (5888 االزمهلر  تجزئة  63د 

املغرب.
الييد بوزيدان الطلهر  عنوانه)ا( 
 (8888 الهد    »أ«  مجدوعة   (2

اكلمير  املغرب .
الييد بوزيدان الحين  عنوانه)ا( 
7)3 تدديد  الداخلة  8888) اكلمير  

املغرب.
عنوانه)ا(  محدد   اك�ضي  الييد 
5888) تيزنيت   د43  تجزئة النخيل  

املغرب.
عنوانه)ا(  حيلن   اهدو   الييد 
تيزنيت    (5888 النخيل   تجزئة  د43 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد بوزيدان ابراهيم  عنوانه)ا( 
تيزنيت   (5888 االزمهلر  تجزئة  63د 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بتيزنيت   االبتدائية 

د282 تحت رقم 25).
34I

FITARCO

ADOUNJAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
ADOUNJAR  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 4)2 

الشقة2  زنقة بلب اكلو  5888) 
تيزنيت املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.4889
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في دد أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
اكلو   بلب  زنقة  الشقة2    2(4 »رقم 
»د5  إج   املغرب«  تيزنيت   (5888
 (5888 تجزئة تيقولت  حي افراك  

تيزنيت  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بتيزنيت   االبتدائية 

د282 تحت رقم 9د).
35I

إلكترو- تيكنولوويل الطلقة و الخدملت

 electro-technology energy
& services

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إلكترو- تكنولوويل الطلقة 
والخدملت 

رقم 286 الحي الجديد البيلتين 
مكنلس -58828- املغرب 
إلكترو- تكنولوويل الطلقة 

والخدملت شركة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل رقم 286 الحي 
الجديد البيلتين مكنلس -58828- 

املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
رقم القيد في السجل التجلري : 

  54437
غشت   4 في  مؤرخ  عقد  بدقت�ضى 
ااسل�ضي  القلنون  إعدام  تم  د282 
لشركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
بلملديزات التللية : 

ذات  شركة     : الشركة   شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد 

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
االقتضلء بدختصر تيديتهل :  إلكترو- 

تكنولوويل الطلقة والخدملت 
مراسة،   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تركيب وصيلنة اآلالت الصنلعية
رقم  االوتدلعي   مقرهل  عنوان 
مكنلس  البيلتين  الجديد  الحي   286

-58828- املغرب 
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
88.888د   : مبلغ رأسدلل الشركة 

مرهم 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء : 
رقم   : عنوانه   ، محدد  البقلجي   
286 الحي الجديد البيلتين-58828-

مكنلس
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة :
عنوانه:     ، محدد  البقلجي   : الييد 
البيلتين  الجديد  الحي   286 رقم 

مكنلس -58828- املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   87 بتلريخ  بدكنلس  التجلرية 

د282 تحت رقم 4437.
36I

CABINET IBOUYEN

SOCIETE OMANAA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

SOCIETE OMANAA SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي شلرع 
موالي يوسف رقم 2 - 98888 

طنجة املغرب
رقم التقييد في السجل التجلري 

4725
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
ودد  د282  شتن ر   89 في  املؤرخ 

أكتوبر د282 تم اتخلم القرارات 
التللية:

-قرار رقم د: -املصلمقة واملوافقة 
اهلبة  إطلر  في  تفويت  عدلية  عل  
688 حصة من طرف الييد عثدلني 
عثدلني  الييدة  ابنته  لفلئدة  محدد 

أسدلء. 

عثدلني  الييد  استقللة  -قبل 

للشركة  كديير  مهلمه  من  محدد 

صفصلفي  محدد  الييد  وتعيين 

بطلقة وطنية F232528 كديير ثلني 

للشركة ملدة غير محدومة.

واملوافقة  املصلمقة   :2 رقم  -قرار 

مصطفى  الييد  تفويت  عدلية  عل  

لفلئدة  اوتدلعية  حصة   688 أزواغ 

الييد محدد صفصلفي.

وتبعل لدلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بطنجة بتلريخ 5د نون ر د282 

تحت رقم 7632د2 و 7633د2 .

37I

AGIN SARL

DEMNATI PROMOTION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

AGIN SARL

بلنعقلم الجدع العلم الغير العلمي 

 DEMNATI PROMOTION لشركة 

د22/89/282 قرر  SARL AU بتلريخ 

الشريك الوحيد مل يلي :

للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 

من:

عند أميدير 4 زنقة وام ويز الطلبق 

الثللث شقة رقم 7 أكدال الربلط–

إج :

 63 رقم  بقعة  د  الدمنلتي  تجزئة 

عين روز الصخيرات

تغيير الفصل 4 للشركة

 تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة                    

القلنوني  اإليداع  تم  وقد 

بللربلط  التجلرية  بلملحكدة  للشركة 

رقم  تحت  بتلريخد282/دد/دد 

4د98دد.

3(I
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THALAL CONSULTANTS

TOUBKAL CONCASSAGE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°( GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TOUBKAL CONCASSAGE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
تكزيرت موار بوشعللة ودلعة ايت 
فيكة ايت اورير - 42858 مراكش 

املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7893د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أبريل   22 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«  «888.)د4.9 
»888.)د5.8  إج   مرهم«  «88.888د 
حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29345د.
39I

INFOPLUME

BALMEHDI HOUSSEIN
عقد تييير حر اصل تجلري )ااشخلص 

الطبيعيون(
عقد تييير حر اصل تجلري
BALMEHDI HOUSSEIN

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
الييد)ة(   أعطى  د282  أكتوبر 
)ة(  الحلمل  بلملهدي   الحيين  
 k3385 رقم    الوطنية  للبطلقة 
 42356 التجلري  بللسجل  املسجل 
حق  بطنجة  التجلرية  بلملحكدة 
التييير الحر لألصل التجلري الكلئن 
طنجة  الدكلجي  مصطفى  زنقة   7 ب 
للييد)ة(  املغرب  طنجة    98888  ،
للبطلقة  )ة(  الحلمل  بلملهدي   احدد  

الوطنية رقم 7د46دk2  ملدة 8د سنة 
تبتدئ من د8 يوليوز د282 وتنتهي في 
مبلغ شهري  د283 مقلبل  يوليوز  د8 

788  مرهم.
48I

CABINET RSF SARL

BEST FOOD SAADA
إعالن متعدم القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
BEST FOOD SAADA »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: قطعة )4 
الحي الصنلعي عين الشقف فلس - - 

فلس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
629د6.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 24 ملي د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

املوافقة عل  تحويل االسهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
ابن  الحين  الييد  استقللة  قبول 

احداش و الييد عيلم اسعيدي
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
ميير  نبيل  بوعيطة  الييد  تعيين 

وديد 
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

نقل مقر الشركة
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير الشكل القلنوني
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  2د:  رقم  بند 

مليلي: املوافقة عل  تحويل االسهم
عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
مليلي: قبول استقللة الييد الحين 
ابن احداش و الييد عيلم اسعيدي

عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
نبيل  بوعيطة  الييد  تعيين  مليلي: 

ميير وديد 
بند رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

نقل مقر الشركة
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير الشكل القلنوني
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5899/2.
Iد4

CABINET RSF SARL

GRAINS MABROUKA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
GRAINS MABROUKA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي مجدع رقم 
27 راس امللء بنيومة فلس - 38888 

فلس املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د2886.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
استغالل مصنع لتقشير الخروب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5893/2.
42I

CABINET RSF SARL

KHLIE AHLFES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
KHLIE AHLFES  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدع رقم 
3د الحي الصنلعي عين الشقف - 

38888 فلس املغرب.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2(877

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
إنشلء  تقرر  د282  ملي  4د  في  املؤرخ 
فرع  تلبع للشركة  تحت التيدية - و 
الصنلعية  املنطقة  بللعنوان  الكلئن 
مجدع   3 انبعلت  مجدع  املل  راس 
س3-6 ودلعة عين الشقف محلفظة 
موالي سعقوب  - 38888 فلس املغرب 
العوام  الييد)ة(  طرف  من  امليير  و 

عدر .
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5897/2.
43I

CABINET RSF SARL

CLINIQUE OUED FES
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
CLINIQUE OUED FES شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي عدلرة بندو�ضى 
الكواش الطلبق الثلني  - 38888 

فلس املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.69895
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 28 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
عدلرة  الخطلبي  الكريم  عبد  »شلرع 
 - الثلني  الطلبق  الكواش  بندو�ضى 
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38888 فلس املغرب« إج  »قطعة ا د 
اكدال  مقلطعة  فلس  حدائق  تجزئة 

فلس - 38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د53/2د5.
44I

Cabinet RGUIG & Associés

YALISINVEST
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

Cabinet RGUIG & Associés
9دد،  شلرع عبد املومن ، رقم 29، 
28888، الدار البيضلء املدلكة 

املغربية
YALISINVEST شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 32، زنقة 
29، حداوية 3 شلرع، 2 ملرس، 

عين الشق - 28888 الدار البيضلء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.4233(5
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( محدد  الحلض 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   2.888
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  8.888د 

رولء بنكيران بتلريخ دد نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8875).
45I

RIAD AGDIM

CHALLENG HAIR MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

CHALLENG HAIR MAROC
 BAB IGHLI OPERATION

 MESKELIL N° 239 MARRAKECH
، 40000، marrakech MAROC
 CHALLENG HAIR MAROC

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : بلب اغلي 
عدلية ميك الليل رقم 239 مراكش   

- 48888 مراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.22359

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
 CHALLENG HAIR MAROC حل 
شركة ذات امليؤولية املحدومة مبلغ 
وعنوان  مرهم  88).د36.د  رأسدللهل 
عدلية  اغلي  بلب  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - مراكش     239 رقم  الليل  ميك 
لبيع  نتيجة  املغرب  مراكش    48888

االصل التجلري.
و عين:

  GILBERT CLAUDE الييد)ة( 
عنوانه)ا(  و   MENNETREY
 HAUT SAINT AIGNAN 45248
 MARCILLY EN VILLETTE
 FRANCE 7739د MARCILLY

FRANCE كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 38 شتن ر د282 وفي بلب اغلي 
239 مراكش    رقم  لليل  عدلية ميك 

- 48888 مراكش  املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29368د.
46I

THALAL CONSULTANTS

TOUBKAL CONCASSAGE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

خفض رأسدلل الشركة
THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°( GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TOUBKAL CONCASSAGE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
تكزيرت موار بوشعللة ودلعة ايت 
فيكة ايت اورير - 42858 مراكش 

املغرب.

خفض رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7893د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أبريل   22 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  خفض 
من  أي  مرهم«  »888.)د8.د  قدره 
«888.)د5.8 مرهم« إج  »4.888.888 
عدم   تخفيض   : طريق  عن  مرهم« 

ااسهم.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29345د.
47I

VAYEL

VAYEL S C I
إعالن متعدم القرارات

VAYEL
 RUE ANTAKI ، 90000، 9

TANGER MAROC
VAYEL S C I »شركة  امليلهدة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 9 شلرع 

أنطلكي - طنجة طنجة 98888 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

4)88د-3د8)24.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 4د يوليوز د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم القرار د: الذي ينص عل  
الراحلة  الييدة  اسهم  توزيع  مليلي: 

الغزاوي محجوبة
قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل  

مليلي: عزل اإلمارة بتعيين وديد
قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل  

مليلي: سلطة التوقيع
ينص  الذي   :4 القرار  رقم  قرار 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :-7  6 رقم  بند 
الييدة  املرحومة  اسهم  توزيع  مليلي: 
اليحيوي  الييد   ، محجوبة  الغزاوي 

اليحيوي  الييدة   ، )93د(  ابراهيم 
سنلء )96 + 2/د) 

عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
اليلبقين  املديرين  انتهلء والية  مليلي: 
مصطفى   الغزاوي  سعيد،  الغزاوي   (
واليتهم  وتجديد   ، محدد(  الغزاوي 

ملدة سنتين بنفس الشروط.
عل   ينص  الذي  6د:  رقم  بند 
مليلي: التوقيعلت املشتركة للدديرين 

الجدم تلزم الشركة اطراف ثللثة
ينص  الذي   :4 القرار  رقم  بند 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 24943.
4(I

IMMOBILIARIA FEZ TANGETANIA

 MMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA
إعالن متعدم القرارات

 IMMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA

 RUE ANTAKI 9 RUE ANTAKI، 9
90000، TANGER MAROC

 MMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA  »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 29 شلرع 

 TANGER,  فلس -طنجة  -طنجة
TANGER 98888 طنجة  املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.247982-9969
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 ملي د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم القرار د: الذي ينص عل  
لغزاوي  الراحلة  اسهم   توزيع  مليلي: 

محجوبة
قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل  
لإلمارة  اليلبق  امليير  عزل   مليلي: 

بتعيين  ميير وديد
قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل  

مليلي: سلطة التوقيع
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ينص  الذي   :4 القرار  رقم  قرار 
ااسل�ضي  النظلم  تحديث  مليلي:  عل  

للشركة
قرار رقم القرار 5: الذي ينص عل  

مليلي: اعلمة الهيكلة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :-7  6 رقم  بند 
الييدة  املرحوم  اسهم  توزيع  مليلي: 
يحيوي  الييد  محجوبة  لغزاوي 
يحيوي  الييدة  )6د29(  ابراهيم 

صنعلء ))45د)
عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
املديرين  استقللة  قبول  مليلي: 
الحديد  لغزاوي  الييد  اليلبقين 
رشيد  لغزاوي  والييد  والغزاوي 
وتعيين مديرين ودم )الييد لغزاوي 
فليكلل  لغزاوي  والييد  مصطفى 

والييد لغزاوي أنس( ملدة علمين
عل   ينص  الذي  6د:  رقم  بند 
مليلي: التوقيعلت املشتركة للدديرين 

الجدم تلزم الشركة اطراف ثللثة
بند رقم القرار 4: الذي ينص عل  
مليلي: تطوير قوانين وديدة منفتحة 
ينص  الذي   :5 القرار  رقم  بند 
عل  مليلي: يجب عل  املديرين الجدم 
املكتب  في  املوووم  املبنى  تجديد 

الرئي�ضي للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  5د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د283.
49I

اورو افريك إكيبير

JOUNI JUICE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

اورو افريك إكيبير
رقم 256 شلرع اإلمري�ضي، تجزئة 
صوفيل الورمة، تلركة ــ مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
JOUNI JUICE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار عين 
ماما طريق أكلمير - 48888 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

297)8د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
  STE ALL F&B )ة(  تفويت الييد 
من  اوتدلعية  حصة   SARL 388
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
بتلريخ   STE FRUGI  SERVICES )ة( 

38 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )293د.
58I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

PORCELAINE DE FES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
PORCELAINE DE FES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 

بللطلبق االر�ضي قطعة 2د املنطقة 
الصنلعية عين الشقف رقم 5د - 

38888 فلس  املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.54535

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«288.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«   388.888« إج   مرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   83 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د52/282)4.
Iد5

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LA CASABLANCAISE FES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LA CASABLANCAISE FES  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي فضلء 
رحلب فلس اقلمة س رقم د شلرع 
عالل بن عبد هللا - 38888 فلس 

املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.569(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعيين  85 أكتوبر  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( ملمون 

مريم  كديير وحيد
تبعل لوفلة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د2/282د)4.

52I

KBH CONSULTING

COLI CALL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 5د

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

COLI CALL شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
الرابع رقم 38 مكلتب املدينة شلرع 

محدد الخلمس عدلرة رقم 33 - 
38888 فلس املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.637(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في )8 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»الطلبق الرابع رقم 38 مكلتب املدينة 
 33 شلرع محدد الخلمس عدلرة رقم 
 42 - 38888 فلس املغرب« إج  »رقم 
املدينة  طوريس  الخللق  عبد  زنقة 
الجديدة الطلبق التلني مكتب رقم 9 

- 38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم ))د5.
53I

SOCAGECOM SARL

ISSAM IFNI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCAGECOM SARL
24 زنقة الشيخ شعيب الدكلجي مرب 
الجلمع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدكلجي مرب الجلمع 
قرب مسجد العتيق، 25888، 

خريبكة املغرب
ISSAM IFNI شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 64 زنقة 

اليرموق حي االمل - خريبكة - 25888 
خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د474.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بوغرفي  )ة( عصلم  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
محدد بوغرفي بتلريخ 8د نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  7د  بتلريخ  بخريبكة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د55.
54I
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DELEG TRAV FIN

DELEG TRAV FIN
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

DELEG TRAV FIN
 IMM 9د APP N°3 ETAGE د

 RUE PASTEUR VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
DELEG TRAV FIN شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
 IMM وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 9د
 APP N° 3 ETG د RUE PASTEUR
VN  - 58888 MEKNES MAROC
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

54783
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 DELEG : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TRAV FIN
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجلز
 DE MINUISERIE -TRAVAUX
 DIVERS OU CONSTRUCION -

.IMPORT ET EXPORT
 IMM عنوان املقر االوتدلعي : 9د
 APP N° 3 ETG د RUE PASTEUR

.VN  - 58888 MEKNES MAROC
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
8.888.888د مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  خديجة  ملمو  الييدة 
7د زنقة بلستور م ج  58888 مكنلس 

املغرب .
وعفر  العلبدين  زين  الييد 
شقة9  بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا( 
الطلبق5 م ج 58888 مكنلس املغرب 
فلطدة  العلبدين  زين  الييدة 

بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا(  الزهراء  
 58888 ج  م  الطلبق6  شقة8د 

مكنلس املغرب .
علي   العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب .
العزيز  عبد  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب .
أسدلء   العلبدين  زين  الييدة 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  خديجة  ملمو  الييدة 
7د زنقة بلستور م ج  58888 مكنلس 

املغرب 
وعفر  العلبدين  زين  الييد 
شقة9  بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا( 
الطلبق5 م ج 58888 مكنلس املغرب 
فلطدة  العلبدين  زين  الييدة 
بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا(  الزهراء  
 58888 ج  م  الطلبق6  شقة8د 

مكنلس املغرب
أسدلء  العلبدين  زين  الييدة 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
العزيز  عبد  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
علي  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  زنقة  7د  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4948.

55I

AFRIQUE AFFAIRES AND BUSINESS

KINE CORNICHE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AFRIQUE AFFAIRES AND
BUSINESS

 45RUE DE L ATLAS ETG4 N6د
 MAARIF, CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
KINE CORNICHE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE   وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 JULES VERNES ESCALIERS GH
 2 APPT N 4 RESIDENCE LA

 CORNICHE BOURGOGNE -
28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
75))د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير   28
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KINE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CORNICHE
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للترويض الطبي.
 RUE    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 JULES VERNES ESCALIERS GH
 2 APPT N 4 RESIDENCE LA
 CORNICHE BOURGOGNE -

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الكندي  سديرة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة سديرة الكندي عنوانه)ا( 
7د زنقة نلضو شقة )د 28888 الدار 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييدة سديرة الكندي عنوانه)ا( 
7د زنقة نلضو شقة )د 28888 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم د79689.
56I

CABINET RSF SARL

SIMAPLAST
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
SIMAPLAST شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 244 حي 
القدس بن سومة فلس - 38888 

فلس املغرب.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
9د39دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2828 أكتوبر   89 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تلبع  فرع   إنشلء 
امراع  بللعنوان  الكلئن  و   - التيدية 
ودلعة  القليد  موار  مزارع  الطويل 
مراكش   38888  - مراكش  حربيل 
الييد)ة(  امليير من طرف  و  املغرب 

مر�ضي يوسف .
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 55د23د.
57I

KAMA SERVICE

 STE MELIDA COMPANY
»SOMECA

شركة ذات امليؤولية املحدومة
حل شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقلمة أميرة سيدي بنور 

، 24358، سيدي بنور املغرب
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 STE MELIDA COMPANY
SOMECA» شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 
املحلسبة KAMA SERVICE شقة 
رقم 82 إقلمة أميرة سيدي بنور - 

24358 سيدي بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.447

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  38 أكتوبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات امليؤولية املحدومة 
  MELIDA COMPANY «SOMECA
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
مكتب  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
شقة   KAMA SERVICE املحلسبة 
 - بنور  سيدي  أميرة  إقلمة   82 رقم 
24358 سيدي بنور املغرب نتيجة ل 

: نتيجة ل املنلفية.
مكتب  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
شقة   KAMA SERVICE املحلسبة 
 - بنور  سيدي  أميرة  إقلمة   82 رقم 

24358 سيدي بنور املغرب. 
و عين:

و  متيفل  سنجلنكل   الييد)ة( 
الذهبية  الهضبة  3 شلطئ  عنوانه)ا( 
كدصفي  املغرب  تدلرة  2848د  تدلرة 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 4835.
5(I

FIDUCIAIRE 2886

STE CAPAM
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE 2886
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc

STE CAPAM »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة 
أمين رقم 5دد الطلبق 2 سيدي 
معروف - 8)282 الدارالبيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.498297

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في د8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
عدرو  للييد  حصة  888د  تفويت 
 333 التبلع  محدد  للييد  زريلب 
حصة و للييد عبد الواحد خلموس 
الغربي  سعيد  وللييد  حصة   333

334 حصة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
التبلع و عبد  تعيين الييدين محدد 
وديع  و  مييرين  خلموس  الواحد 
بتوقيع  بللشركة  املتعلقة  الوثلئق 

الطرفين
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
من  زريلب  عدرو  الييد  استقللة 
من  شريك  و  وحيد  كديير  منصبه 

الشركة
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
الشركة من شركة مات  تغيير  مليلي: 
اج   واحد  بشريك  املحدمة  امليؤولية 

شركة مات امليؤولية املحدمة
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  التجلري  النشلط  من  الرفع 
بزيلمة كل مل يتعلة بللبنلء و التزيين و 
االنعش العقلرو بيع وشراء العقلرات 
اارضية  البقع  تجهيز  و  اارا�ضي  و 

VRD6ي
قرار رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين النظلم ااسل�ضي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

الغرض التجلري
بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

شركة مات امليؤولية املحدومة 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

حصص الشركة

عل   ينص  الذي  4د:  رقم  بند 
مليلي: مييري الشركة و التوقيع

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88999).
59I

NABIL SOUBAIRI

LES DOMAINES NAWRAS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
LES DOMAINES NAWRAS شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزءة 
9دد التضلمن 2 - 58888 مكنلس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
5د525.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ملرس   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( الطلهر طلهري 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( نبيل 

اسرار بتلريخ 83 ملرس د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  دد  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د3)4.
68I

NJ BUSINESS

STE VIG TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9د AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE VIG TRAVAUX شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكلتب 
ملرينل مكتب 9د الطلبق الثللت 
شلرع عبدالكريم بنجلون املدينة 
الجديدة فلس - 38888 فلس 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د6722.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 85 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الطلبق  9د  مكتب  ملرينل  »مكلتب 
بنجلون  عبدالكريم  شلرع  الثللت 
املدينة الجديدة فلس - 38888 فلس 
 46، التجلري  »محل  إج   املغرب« 
مكرر حي الهلمي زواغة العليل فلس - 

38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5د52.
Iد6

fiduciaire elbakkouri sarl au

OVERSEAS SALES INC SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص
fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 2د فلوريدا العليل 
سيدي معروف ، 98د28، الدار 

البيضلء املغرب
 OVERSEAS SALES INC SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدوعة 
التقدم ، م ه 2 ــ 7د ، الطلبق الثلني 
، سيدي ال رنو�ضي       - 28688   

الدار البيضلء     املغرب  .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.479933

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
يلسين  بوعالم  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   688
)ة(    الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
بتلريخ   GLOW * GO LLC الشركة  

)8 نون ر د282.
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88682).
62I

fiduciaire elbakkouri sarl au

OVERSEAS SALES INC SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 2د فلوريدا العليل 
سيدي معروف ، 98د28، الدار 

البيضلء املغرب
  OVERSEAS SALES INC SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ودوعة 
التقدم ، م ه 2 ــ 7د ، الطلبق الثلني 
، سيدي ال رنو�ضي     -   28688     

الدار البيضلء     املغرب .
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.479933

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

بوعالم يلسين  كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88682).
63I

fiduciaire elbakkouri sarl au

OVERSEAS SALES INC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 2د فلوريدا العليل 
سيدي معروف ، 98د28، الدار 

البيضلء املغرب
OVERSEAS SALES INC شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرهل االوتدلعي ودوعة 
التقدم ، م ه 2 ــ 7د ، الطلبق الثلني، 

سيدي ال رنو�ضي    -  28688    الدار 
البيضلء  .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.479933
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تحويل  تم  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88682).
64I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 PARFUMS PLUS MAROC
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير نشلط الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 2د فلوريدا العليل 
سيدي معروف ، 98د28، الدار 

البيضلء املغرب
 PARFUMS PLUS MAROC SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي  رقم 62 
، زنقة أبو إسحلق املروني ، الطلبق 
الثللث  - 88د28 الدار البيضلء    

املغرب  .
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5د2885.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
و  »صنلعة  من  الشركة  نشلط 
الخلم  املوام  وتصدير  استيرام 
التجديل  ميتحضرات  لصنلعة 
وأي  بللجيم  العنلية  وميتحضرات 
املتعلقة  املنتجلت  وكل  تجديل  ملمة 
والعطور  التجديل  )ميتحضرات  بهل 
وتصدير  استيرام   « إج   إلخ(.«   ...
ميتحضرات  لصنلعة  الخلم  املوام 
العنلية  وميتحضرات  التجديل 
وكل  تجديل  ملمة  وأي  بللجيم 

)ميتحضرات  بهل  املتعلقة  املنتجلت 
التجديل والعطور ... إلخ(.«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 889د8).
65I

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE

SARL

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL

محلميد ) رقم 33 مراكش ، 
48888، مراكش املغرب

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محلميد 
) رقم 33 مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7(9(3

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   2( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
العزيز   عبد  )ة(  الييد  تفويت 
ابلعلي د2 حصة اوتدلعية من أصل 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   2.888
مرو   ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.
ابلعلي  هيشلم  )ة(  الييد  تفويت 
د2 حصة اوتدلعية من أصل 2.888 
حصة لفلئدة  الييد )ة( هلور ابلعلي 

بتلريخ )2 شتن ر د282.
ابلعلي  عزيزة  )ة(  الييد  تفويت 
دد حصة اوتدلعية من أصل 2.888 
حصة لفلئدة  الييد )ة( هلور ابلعلي 

بتلريخ )2 شتن ر د282.
تفويت الييد )ة( نبيلة ابلعلي دد 
 2.888 أصل  من  اوتدلعية  حصة 
مرو    )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.
ابلعلي  فلطدة  )ة(  الييد  تفويت 

دد حصة اوتدلعية من أصل 2.888 

مرو    )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.
ابلعلي  زبيدة  )ة(  الييد  تفويت 

 2.888 اوتدلعية من أصل  3 حصة 

مرو    )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.
ابلعلي  زبيدة  )ة(  الييد  تفويت 

 2.888 اوتدلعية من أصل  ) حصة 

حصة لفلئدة  الييد )ة( هلور ابلعلي 

بتلريخ )2 شتن ر د282.

دد  تفويت الييد )ة( ليل  ابلعلي 

 2.888 أصل  من  اوتدلعية  حصة 

حصة لفلئدة  الييد )ة( هلور ابلعلي 

بتلريخ )2 شتن ر د282.

الرحيم  عبد  )ة(  الييد  تفويت 

اليبلعي االمري�ضي 5 حصة اوتدلعية 

من أصل 2.888 حصة لفلئدة  الييد 

شتن ر   2( بتلريخ  ابلعلي  مرو    )ة( 

د282.

تفويت الييد )ة( فلطدة اليبلعي 

من  اوتدلعية  حصة   2 االمري�ضي 

أصل 2.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( 

هلور ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.

تفويت الييد )ة( سكينة اليبلعي 

من  اوتدلعية  حصة   2 االمري�ضي 

أصل 2.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( 

مرو   ابلعلي بتلريخ )2 شتن ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29665د.

66I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

AR LABELS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 238د FES PRINCIPAL 5د

شلرع الكرامة زنقة برلين الزهور د 

فلس، 38868، فلس املغرب

AR LABELS شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
عبدالكريم الخطلبي عدلرة بن 
مو�ضى الجواش طلبق 2 فلس - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

دد)69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AR  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LABELS
غرض الشركة بإيجلز : طبلعة .

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عبدالكريم الخطلبي عدلرة بن مو�ضى 
الجواش طلبق 2 فلس - 38888 فلس 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد الرحمي عبدالنلصر :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد لكحل محدد :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عبدالنلصر  الرحمي  الييد 
عنوانه)ا( شلرع النبل رقم 38 نروس 

ب 38888  فلس املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  لكحل  الييد 
ااندلس   485 رقم  التضلمن  تجزئة 
  38888 سعقوب  موالي  شقف  عين 

فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عبدالنلصر  الرحمي  الييد 
عنوانه)ا( شلرع النبل رقم 38 نروس 

ب 38888  فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  3د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4587.
67I

AFC PARTENAIRE

CARS 39
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 6د IMM F2د( OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
CARS 39 شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي املييرة 

 MARRAKECH الخضراء زاكورة
48888 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CARS  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

.39
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
عنوان املقر االوتدلعي : حي املييرة 
 MARRAKECH زاكورة  الخضراء 

48888 زاكورة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : امرويك   الرحدلن  عبد  الييد 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
حصة   588   : اوهالل  توفيق  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
امرويك   الرحدلن  عبد  الييد 
بن   526 رقم  الفرح  حي  عنوانه)ا( 

ورير 48888  بن ورير املغرب.
عنوانه)ا(  اوهالل  توفيق  الييد 

حي ونلن الخير قرب 365د بن ورير 
48888 بن ورير املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  عبيديل  حدزة  الييد 
حي الرحده د8 بن ورير 48888  بن 

ورير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بزاكورة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2)3.
6(I

chrono services

STEWARD   GROUP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نلفع برشيد، 

88د26، برشيد املغرب
STEWARD   GROUP شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سفلي 
الرقم دد تجزئة  امين برشيد - 

88د26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7)57د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.STEWARD   GROUP
حراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املبلني  العدومية و الخصوصية.
سفلي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - برشيد  امين  تجزئة   دد  الرقم 

88د26 برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : محدد  الدراوي  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  الدراوي  الييد 
برشيد  ايدينوماي  تجزئة  5دد  الرقم 

88د26 برشيد املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  الدراوي  الييد 
برشيد  ايدينوماي  تجزئة  5دد  الرقم 

88د26 برشيد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
3د أكتوبر  االبتدائية ب رشيد  بتلريخ 

د282 تحت رقم )26د.
69I

RIAD AGDIM

RIAD AGDIM
إعالن متعدم القرارات

RIAD AGDIM
 N6د DB HANTATA LKSOUR

 ARRDT MEDIN - MARRAKECH
، 40000، marrakech MAROC
RIAD AGDIM »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: رقم 
6د مرب حنطلطلة لقصور مدينة 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

7)2د4.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 83 نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
نور  الييد  من  حصة   58 تفويت 
ودلل  الييد  لفلئدة  الزروقي  الدين 

ايت بن ايدير
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
ايدير  بن  ايت  ودلل  الييد  تعيين 
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الييد  الشركة مع  في تييير  ميلهم 
نور الدين الزروقي  

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
من  للشركة  القلنوني  الشكل  تغيير 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  اج   واحد  ميلهم  ذات 

امليؤولية املحدومة
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين النظلم االسل�ضي 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
 : القلنوني  الشكل  د  رقم  بند 
ذات  شركة  مليلي:  عل   ينص  الذي 
لم   البند  بلقي  و  املحدومة  امليؤولية 

يتم تغييره
 : النقدية  امليلهدة   6 رقم  بند 
نور  الييد  مليلي:  عل   ينص  الذي 
الييد  و  5888 مرهم  الزروقي  الدين 
ودلل ايت بن ايدير5888 مرهم وبلقي 

البند لم  يتم تغييره 
بند رقم 7 الراسدلل : الذي ينص 
عل  مليلي: الييد نور الدين الزروقي 
بن  ايت  ودلل  الييد  و  حصة   58
58 حصة و بلقي البند لم  يتم  ايدير 

تغييره 
بند رقم 5د التيدية املدة وسلط 
مليلي:  عل   ينص  الذي   : التييير 
ايدير  بن  ايت  ودلل  الييد  تعيين 
الييد  الشركة مع  في تييير  ميلهم 
وديع  توقيع  و  الزروقي  الدين  نور 
طرف  من  لشركة  املللية  املعلمالت 
الييد  و  الزروقي  الدين  نور  الييد 
ودلل ايت بن ايدي معل و بلقي البند 

لم  يتم تغييره
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم د2936د.
78I

NEW MIND CONSULTING

NEW MIND CONSULTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEW MIND CONSULTING
8د شلرع الحرية الطلبق 3 شقة 
5 الدار البيضلء ، 28288، الدار 

البيضلء املغرب

  NEW MIND CONSULTING

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

الحرية الطلبق 3 شقة 5 الدار 

البيضلء - 28288 الدار البيضلء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

دد)455.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر   22 في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 NEW MIND الوحيد  الشريك 

رأسدللهل  مبلغ     CONSULTING

مقرهل  وعنوان  مرهم  8.888د 

اإلوتدلعي 8د شلرع الحرية الطلبق 3 

شقة 5 الدار البيضلء - 28288 الدار 

نشلط   : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 

راكد في طور التصفية.

8د  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

شلرع الحرية الطلبق 3 شقة 5 الدار 

البيضلء  الدار   28288  - البيضلء 

املغرب. 

و عين:

الييد)ة( لبنى  الومغيري لفشوش 

كلليفورنيل  ونلن  بنلية  عنوانه)ا(  و 

3 شقة  الطلبق   5 دد قيم  اليلقوت 

البيضلء  الدار  الشق  عين   ، 2د 

املغرب  البيضلء  الدار  4د282 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د8824).

Iد7

chrono services

COUNTRY  COFFEE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نلفع برشيد، 

88د26، برشيد املغرب
COUNTRY  COFFEE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سفلي 
الرقم 58 شلرع محدد الخلمس  
برشيد - 88د26  برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5683د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.COUNTRY  COFFEE
استغالل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مقهى.
سفلي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الخلمس   محدد  شلرع   58 الرقم 

برشيد - 88د26  برشيد املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : حين  ميرة  بن  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حين  ميرة  بن  الييد 
عفلن   ابن  عتدلن  زنقة   28 الرقم 

88د26 برشيد املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حين  ميرة  بن  الييد 
عفلن   ابن  عتدلن  زنقة   28 الرقم 

88د26 برشيد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
24 غشت  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 875د.
72I

LAKAJAF

LAKAJAF
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

LAKAJAF
 IMM 9د APP N°د ETAGE د

 RUE PASTEUR VN . ، 50000،
MEKNES MAROC

LAKAJAF شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

 IMM وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
RUE د ETAGE د°APP N 9د 

 PASTEUR VN  - 58888 MEKNES
MAROC

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د5478

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LAKAJAF
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجلز
 DIVERS OU CONSTRUCTION -

. PROMOTION IMMOBILIERE
 IMM عنوان املقر االوتدلعي : 9د
 APP N°د ETAGE د RUE PASTEUR

.VN  - 58888 MEKNES MAROC
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
8.888.888د مرهم، مقيم كللتلجي:
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   -
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   خديجة  ملمو  الييدة 
7دزنقة بلستور م ج 58888 مكنلس 

املغرب.
وعفر  العلبدين  زين  الييد 
شقة9  بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا( 
الطلبق5 م ج 58888 مكنلس املغرب.
فلطدة  العلبدين  زين  الييدة 
بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا(  الزهراء 
 58888 ج  م  الطلبق6  شقة8د 

مكنلس املغرب.
أسدلء   العلبدين  زين  الييدة 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب.
العزيز  عبد  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب.
علي  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(   خديجة  ملمو  الييدة 
7دزنقة بلستور م ج 58888 مكنلس 

املغرب
وعفر  العلبدين  زين  الييد 
شقة9  بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا( 
الطلبق5 م ج 58888 مكنلس املغرب
فلطدة  العلبدين  زين  الييدة 
بلستور   زنقة  9د  عنوانه)ا(  الزهراء 
 58888 ج  م  الطلبق6  شقة8د 

مكنلس املغرب
أسدلء   العلبدين  زين  الييدة 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
العزيز  عبد  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا(  

58888 مكنلس املغرب
علي  العلبدين  زين  الييد 
ج  م  بلستور  7دزنقة  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4939.
73I

CASA MANAGEMENT

ترانس ستار متوكل
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 54
20300، CASABLANCA MAROC
ترانس ستلر متوكل شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ٦٨ محدد 

الديوري إقلمة املولد ٥ الطلبق٢ 
رقم ٢٦ الدار البيضلء املغرب - 
28388  الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.285949
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   82 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ  متوكل   ستلر  ترانس 
مقرهل  وعنوان  مرهم   388.888,88
اإلوتدلعي ٦٨ محدد الديوري إقلمة 
الدار   ٢٦ رقم  الطلبق٢   ٥ املولد 
الدار    28388  - املغرب  البيضلء 
البيضلء املغرب نتيجة ل : ال تيتطيع 
الشركة العدل بدون رأس ملل علمل 
مبللغ  ضخ  الشركلء  بإمكلن  سعد  ولم 

أخر 
و حدم مقر التصفية ب ٦٨ محدد 
الديوري إقلمة املولد ٥ الطلبق٢ رقم 
الدار    28388  - البيضلء  الدار   ٢٦

البيضلء املغرب. 
و عين:

و  متوكل   محدد   الييد)ة(  
رقم  مدغرة  زنقة  الهنل  حي  عنوانه)ا( 
الدار    28388 البيضلء  الدار   ٧٧
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
املولد  إقلمة  الديوري  محدد   ٦٨  :
البيضلء  الدار   ٢٦ رقم  الطلبق٢   ٥

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 4ددد8).

74I

MISAGROUP

BINACONSTR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BINACONSTR شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د6 اللة 
يلقوت تقلطع مصطفى املعلني 

طلبق الثلني رقم 62 - 88د28 الدار 
البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
49(665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BINACONSTR
أو  : أعدلل  بإيجلز  غرض الشركة 

إنشلءات متنوعة )مقلول(.
اللة  د6   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املعلني  مصطفى  تقلطع  يلقوت 
الدار  - 88د28   62 الثلني رقم  طلبق 

البيضلء املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد موالي هشلم ليبين :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

حصة   258   : عوام  اية  الييدة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييدة فتيحة عوام :  258 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

ليبين  هشلم  موالي  الييد 
عنوانه)ا( ق ع ع مفتشية الهندسة ق 
م م الربلط 88د28 الربلط املغرب .

حي  عنوانه)ا(  عوام  اية  الييدة 
د3  رقم  العالم  اكيد   3 اليالمة 
الطلبق الثللت الدار البيضلء 88د28 

الدار البيضلء املغرب .
عنوانه)ا(  عوام  فتيحة  الييدة 
د3  رقم  العالم  اكيد   3 اليالمة  حي 
الطلبق الثللت الدار البيضلء 88د28 

الدار البيضلء املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ليبين  هشلم  موالي  الييد 
الهندسة  مفتشية  ع  ع  ق  عنوانه)ا( 
ق م م الربلط 88د28 الربلط املغرب 
حي  عنوانه)ا(  عوام  اية  الييدة 
د3  رقم  العالم  اكيد   3 اليالمة 
الطلبق الثللت الدار البيضلء 88د28 

الدار البيضلء املغرب 
عنوانه)ا(  عوام  فتيحة  الييدة 
د3  رقم  العالم  اكيد   3 اليالمة  حي 
الطلبق الثللت الدار البيضلء 88د28 

الدار البيضلء املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أبريل د282 تحت رقم 774863.
75I

paradis

PNEU BOURGAOUZ
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
PNEU BOURGAOUZ شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
 GH وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ال ركة
N 2 58د IMM A 3د  الحي الحيني  

- 8د282 الذار البيضلء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9د)342.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2828 أكتوبر  5د  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ    PNEU BOURGAOUZ
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
 GH 3د ال ركة  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - الحيني   الحي    IMM A 58د N 2
8د282 الذار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : الحل امليبق االرامي.
 GH و حدم مقر التصفية ب ال ركة
N 2 58د IMM A 3د  الحي الحيني  - 

8د282 الذار البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة(  موالي اسعيد  بورزك و 
  c/naranja n 24 aranjuez )عنوانه)ا
)ة(  كدصفي  اسبلنيل  مدريد   8888

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ينلير د282 تحت رقم 762555.
76I

chrono services

FOX   CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نلفع برشيد، 

88د26، برشيد املغرب
FOX   CONSTRUCTION شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 3د 
شلرع محدد الخلمس الطلبق 3 سيلر 
تجزئة اليير  برشيد برشيد 88د26 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د))5د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

   FOX  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CONSTRUCTION

اشغلل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء.

عنوان املقر االوتدلعي : الرقم 3د 

شلرع محدد الخلمس الطلبق 3 سيلر 

تجزئة اليير  برشيد برشيد 88د26 

برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد عدالن  كدلل :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد عللم  حين :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  كدلل  عدالن   الييد 

ال روج  ميكورة  الشعبة  اهل  موار 

26258 سطلت املغرب.

الييد عللم  حين عنوانه)ا( 58 

تجزئة العدرة  88د26 برشيد املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  كدلل  عدالن   الييد 

ال روج  ميكورة  الشعبة  اهل  موار 

26258 سطلت املغرب

الييد عللم  حين عنوانه)ا( 58 

تجزئة العدرة  88د26 برشيد املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  دد  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 369د.

77I

chrono services

FOXUS   TRAIDING
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نلفع برشيد، 

88د26، برشيد املغرب
FOXUS   TRAIDING شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
علمر الطلبق  االول اوالم عبو - 

26458 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

79)5د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FOXUS   TRAIDING
غرض الشركة بإيجلز : استيرام و 

تصدير املوام  الفال حية.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - عبو  اوالم  االول  الطلبق   علمر 

26458 برشيد املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد املواق شفيق :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد املواق مروان :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  شفيق  املواق  الييد 
برشيد  عبو  اوالم  القواسم  موار 

26458  برشيد املغرب.
عنوانه)ا(  مروان  املواق  الييد 
برشيد  عبو  اوالم  القواسم  موار 

26458  برشيد املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  مروان  املواق  الييد 
برشيد  عبو  اوالم  القواسم  موار 

26458  برشيد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم )36د.
7(I

FIDUCO TANTAN

KORIMAG
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
KORIMAG شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي التقدم 

شلرع الحين الثلني II رقم دد  - 
72888 اليدلرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  8د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KORIMAG
و  البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل اخر .
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم   II الثلني  الحين  شلرع  التقدم 

دد  - 72888 اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد مريس ل ريني :  348 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
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الييد حيلن ل ريني :  338 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد زكريلء بدوي :  338 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ل ريني  امريس  الييد 
اليكلمنة  الثوالث  املهدي  اوالم  موار 

ابن احدد 26858 سطلت املغرب.
الييد حين ل ريني عنوانه)ا( موار 
ابن  اليكلمنة  الثوالث  املهدي  اوالم 

احدد 26858 سطلت املغرب.
عنوانه)ا(  بداوي  زكريلء  الييد 
 26858 ابن احدد  مركز اوالم فلرس 

سطلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد مريس ل ريني عنوانه)ا( موار 
ابن  اليكلمنة  الثوالث  املهدي  اوالم 

احدد 26858 سطلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم 248.
79I

AITOUNA MOHAMED

إنرجي موفر طرانس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC
إنرجي موفر طرانس شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بوليفلرم 
املدلكة العربية اليعومية اإلقلمة 

العزيزية الطلبق الثللث رقم 28 
- طنجة - 98888 طنجة املدلكة 

املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
6235دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

بالل  العدراوي  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
نون ر  د8  بتلريخ  زهري  عبدالحليم 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  8د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 34)9.
(8I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

L&M PLUS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
L&M PLUS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي البيت 
العتيق د-7دالطلبق اار�ضي رقم 4د 

- 52د93 مرتيل  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
384(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 L&M  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PLUS
غرض الشركة بإيجلز : الخداملت 

النقدية
تحويل ااموال.

البيت   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
4د  7د-دالطلبق اار�ضي رقم  العتيق 

- 52د93 مرتيل  املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : يونس  البقلجي  الييد 
حصة بقيدة 88,88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يونس  البقلجي  الييد 
 5( رقم  اإلمري�ضي  الشريف  شلرع 
  93848 بوغللب  عدلرة   4 الطلبق 

تطوان املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  البقلجي  الييد 
 5( رقم  اإلمري�ضي  الشريف  شلرع 
 93848 بوغللب  عدلرة   4 الطلبق 

تطوان املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 4544.
Iد)

HASNAOUIA CONTROLE

STE NOUARIA TRANS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تغيير نشلط الشركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
  STE NOUARIA TRANS SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي اقلمة 

ومام وهلن شلرع بير انزران  و شلرع 
املغرب العربي  شقة رقم 2 سيدي 
سليدلن - 4288د  سيدي سليدلن 

املغرب .
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7د32.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر   22 في  املؤرخ 
امليلفرين  »نقل  من  الشركة  نشلط 
+ نقل البضلئع +االشغلل املختلفة » 
إج  »نقل االشخلص  + نقل البضلئع 

+االشغلل املختلفة «.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

22 نون ر د282 تحت رقم 332.

(2I

GMGF

 STE SAYFEDDINE ALI AL

SABRAH SARL/AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقلمة الشرف 

ج3 الطلبق الرابع شقة رقم 2د، 

MAROC 28588، الدار البيضلء

 STE SAYFEDDINE ALI AL

SABRAH SARL/AU شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد )في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د, زنقة 

انتييراب الطلبق ااول في إن 

مكنلس - 58888  مكنلس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7د488.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تقرر حل  د282  يوليوز  2د  في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 STE SAYFEDDINE الشريك الوحيد

مبلغ    ALI AL SABRAH SARL/AU
وعنوان  مرهم   98.888 رأسدللهل 
انتييراب  7د,زنقة  اإلوتدلعي  مقرهل 

الطلبق ااول في إن مكنلس - 58888  

توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  مكنلس 

النشلط.
و حدم مقر التصفية ب 7د,زنقة 

انتييراب الطلبق ااول في إن مكنلس 

- 58888 مكنلس املغرب. 

و عين:

الييد)ة( كريم  فريلني و عنوانه)ا( 
زنقة البشير اإلبراهيمي إقلمة الشرف 

الدارالبيضلء   28588 الويروند  ج3 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 
زنقة   : بللتصفية  املتعلقة  والوثلئق 
البشير اإلبراهيمي إقلمة الشرف ج3 

الويروند الدارالبيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 366.
(3I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF OUJDA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF OUJDA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 29 
، شلرع وليلي حي الهنل - 28238 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

دد5228
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OUJDA
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
من هذه الشركة بشكل مبلشر أو غير 

مبلشر هو:
• تشغيل وإمارة الصللة الريلضية 
)الليلقة  البدنية  الليلقة  ومركز 
الصلة  ذات  واانشطة  البدنية 

والتكديلية(.

• الترويج واملشورة الريلضية.
ااحداث  منظدلت  وديع   •

وامليلبقلت الريلضية.
املعلمالت  وديع   ، أعم  وبشكل   •
املرتبطة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
كلًيل أو وزئًيل بإحد  املعلمالت املشلر 
نشلط  لتيهيل  وذلك   ، أعاله  إليهل 
الشركة وتعزيزه وتطويره ، بلإلضلفة 
إج  أي مشلركة مبلشرة أو غير مبلشرة 
بأي شكل من ااشكلل عل  اإلطالق في 
وديع الشركلت التي تيع  إج  تحقيق 

أهداف مدلثلة أو إضلفية.
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 28238  - الهنل  حي  وليلي  شلرع   ،  29

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 IBN GROUP :  9(8 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : املجلهد  ابن  الفتلح  الييد عبد 
8د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

8د    : النيلث  الحيين   الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   IBN GROUP الشركة 
رقم 29 ، شلرع وليلي حي الهنل 28238 

الدارالبيضلء املغرب.
املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 
)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 
اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  
علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب.
الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 
 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 
8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 
)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 
اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  
علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب
الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 
 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 

8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 
الدارالبيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د3))3.
(4I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF ANFA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF ANFA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 29 
، شلرع وليلي حي الهنل - 28238 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

522887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ANFA
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
من هذه الشركة بشكل مبلشر أو غير 

مبلشر هو:
• تشغيل وإمارة الصللة الريلضية 
)الليلقة  البدنية  الليلقة  ومركز 
الصلة  ذات  واانشطة  البدنية 

والتكديلية(.
• الترويج واملشورة الريلضية.

ااحداث  منظدلت  وديع   •
وامليلبقلت الريلضية.

املعلمالت  وديع   ، أعم  وبشكل   •

املرتبطة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
كلًيل أو وزئًيل بإحد  املعلمالت املشلر 
نشلط  لتيهيل  وذلك   ، أعاله  إليهل 
الشركة وتعزيزه وتطويره ، بلإلضلفة 
إج  أي مشلركة مبلشرة أو غير مبلشرة 
بأي شكل من ااشكلل عل  اإلطالق في 
وديع الشركلت التي تيع  إج  تحقيق 

أهداف مدلثلة أو إضلفية...
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 28238  - الهنل  حي  وليلي  شلرع   ،  29

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 IBN GROUP :  9(8 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : املجلهد  ابن  الفتلح  الييد عبد 
8د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

8د    : النيلث  الحيين   الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   IBN GROUP الشركة 
رقم 29 ، شلرع وليلي حي الهنل 28238 

الدارالبيضلء املغرب.
املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 
)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 
اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  
علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب.
الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 
 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 
8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 
)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 
اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  
علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب
الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 
 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 
8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 29))3.
(5I
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 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF MALL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF MALL شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 29 
، شلرع وليلي حي الهنل - 28238 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5د5228
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MALL
الغرض    : بإيجلز  الشركة  غرض 
من هذه الشركة بشكل مبلشر أو غير 

مبلشر هو:
• تشغيل وإمارة الصللة الريلضية 
)الليلقة  البدنية  الليلقة  ومركز 
الصلة  ذات  واانشطة  البدنية 

والتكديلية(.
• الترويج واملشورة الريلضية.

ااحداث  منظدلت  وديع   •
وامليلبقلت الريلضية.

املعلمالت  وديع   ، أعم  وبشكل   •
املرتبطة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
كلًيل أو وزئًيل بإحد  املعلمالت املشلر 
نشلط  لتيهيل  وذلك   ، أعاله  إليهل 
الشركة وتعزيزه وتطويره ، بلإلضلفة 
إج  أي مشلركة مبلشرة أو غير مبلشرة 
بأي شكل من ااشكلل عل  اإلطالق في 
وديع الشركلت التي تيع  إج  تحقيق 

أهداف مدلثلة أو إضلفية...

رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 28238  - الهنل  حي  وليلي  شلرع   ،  29

الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 IBN GROUP :  9(8 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

  : املجلهد  ابن  الفتلح  الييد عبد 

8د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

8د    : النيلث  الحيين   الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   IBN GROUP الشركة 

رقم 29 ، شلرع وليلي حي الهنل 28238 

الدارالبيضلء املغرب.

املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 

)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 

اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  

علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب.

الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 

8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 

)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 

اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  

علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب

الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 

8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 33))3.

(6I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF MARINA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF MARINA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 29 
، شلرع وليلي حي الهنل - 28238 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

522889
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MARINA
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
من هذه الشركة بشكل مبلشر أو غير 

مبلشر هو:
• تشغيل وإمارة الصللة الريلضية 
)الليلقة  البدنية  الليلقة  ومركز 
الصلة  ذات  واانشطة  البدنية 

والتكديلية(.
• الترويج واملشورة الريلضية.

ااحداث  منظدلت  وديع   •
وامليلبقلت الريلضية.

املعلمالت  وديع   ، أعم  وبشكل   •
املرتبطة بشكل مبلشر أو غير مبلشر 
كلًيل أو وزئًيل بإحد  املعلمالت املشلر 
نشلط  لتيهيل  وذلك   ، أعاله  إليهل 
الشركة وتعزيزه وتطويره ، بلإلضلفة 
إج  أي مشلركة مبلشرة أو غير مبلشرة 
بأي شكل من ااشكلل عل  اإلطالق في 
وديع الشركلت التي تيع  إج  تحقيق 

أهداف مدلثلة أو إضلفية..

رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 28238  - الهنل  حي  وليلي  شلرع   ،  29

الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 IBN GROUP :  9(8 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

  : املجلهد  ابن  الفتلح  الييد عبد 

8د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

8د    : النيلث  الحيين   الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   IBN GROUP الشركة 

رقم 29 ، شلرع وليلي حي الهنل 28238 

الدارالبيضلء املغرب.

املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 

)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 

اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  

علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب.

الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 

8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

املجلهد  ابن  الفتلح  عبد  الييد 

)د  ، شقة  مليح  بن  اقلمة  عنوانه)ا( 

اإلملم  وزنقة  الحين  م  شلرع  زاوية  

علي ايفغنلج  48888 مراكش املغرب

الييد الحيين  النيلث عنوانه)ا( 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  حدائق 

8)د28  بوطللب  الهلمي  عبد  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 38))3.

(7I
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FIDUCOJ

STE TAYCHRIRTE TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE TAYCHRIRTE TRAV شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي كلزي 
رقم م89 - 64558 ورامة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAYCHRIRTE TRAV
غرض الشركة بإيجلز : - مقلول في 

البنلء وااشغلل املختلفة
- املتلورة.

عنوان املقر االوتدلعي : حي كلزي 
رقم م89 - 64558 ورامة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : مرام  اخليفة  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد اخليفة مرام عنوانه)ا( حي 
كلزي رقم م89 64558 ورامة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد اخليفة مرام عنوانه)ا( حي 
كلزي رقم م89 64558 ورامة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3958.

((I

FTPCsarlau

كوتنطراف
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FTPCsarlau
 RES ANNOUR 93د GH د(
 APT 476 8د MERS KHEIR
 13150-TEMARA ، 12025،

TEMARA MAROC
كوتنطراف شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  حي 

املغرب العربي بلوك م عدلرة 3د رقم 
-ددتدلرة - 2838د تدلرة املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9د347د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   28
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

كوتنطراف.
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري واشغلل مختلفة او البنلء.
حي    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي بلوك م عدلرة 3د رقم 

-ددتدلرة - 2838د تدلرة املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بدراونجيف   الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بدراونجيف   الييد  

م   ي  ح  املييرة  329د   الرقم   5 امل 

الربلط  58د8د الربلط  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بدراونجيف   الييد  

م   ي  ح  املييرة  329د   الرقم   5 امل 

الربلط 58د8د الربلط  املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  6د  بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 49)6.

(9I

ايطلل كونيلي

KATYBRABOOK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ايطلل كونيلي

6)2 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 5252د، سيدي عالل 

املغرب

KATYBRABOOK شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 24 شلرع 

االمير سيدي محدد حي الرشلم 

القرية سال - 38ددد سال املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.34585

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

فتحي  احدد  )ة(  الييد  تفويت 

588 حصة اوتدلعية من أصل 588 

حصة لفلئدة  الييد )ة( سعيدة ابغل 

بتلريخ 84 نون ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  5د  بتلريخ  بيال   االبتدائية 

د282 تحت رقم 826د.

98I

M2 BUSINESS

ELAFAT TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE د UNITE
 II N°97د CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ELAFAT TRAVAUX شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة 
7 عدلرة 299 منطقة 44 ابواب 
مراكش - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د)د28د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ELAFAT TRAVAUX
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء.
 7 شقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عدلرة 299 منطقة 44 ابواب مراكش 

- 48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : مهدي  الفلطمي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : خللد  االمري�ضي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مهدي  الفلطمي  الييد 
اليراغنة  قلعة  الشعراء  زعر  اوالم 

48888 قلعة اليراغنة املغرب.
عنوانه)ا(  خللد  االمري�ضي  الييد 
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اسليدلن   ابن  عي�ضى  سيدي  اوالم 
قلعة    48888 اليراغنة  قلعة 

اليراغنة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مهدي  الفلطمي  الييد 
اليراغنة  قلعة  الشعراء  زعر  اوالم 

48888 قلعة اليراغنة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29322د.

Iد9

M2 BUSINESS

IKSMAL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE د UNITE
 II N°97د CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

IKSMAL شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 
مرقلوة الوالم حيىون الويدان - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28227د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.IKSMAL
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء.

موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الويدان  حيىون  الوالم  مرقلوة 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : محدد  امليكي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد  امليكي  الييد 
الويدان  الوالم حيىون  مرقلوة  موار 

48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  امليكي  الييد 
الويدان  الوالم حيىون  مرقلوة  موار 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29379د.

92I

3C-AUDIT

RED TIC
إعالن متعدم القرارات

3C-AUDIT
 Av Anoual, دer  étage Appt
Quartier des hôpitaux دد 

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

RED TIC  »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«

 A وعنوان مقرهل االوتدلعي: عدلرة
الطلبق3 رقم 3د مركز بن عدر شلرع 

أبوبكر القلميري - 28278 الدار 
البيضلء املغرب - 8)282  الدار 

البيضلء  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
969)د3.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 4د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تدديد صالحيلت امليير

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير النظلم االسل�ضي

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 35د88).
93I

smaticomp

ABALYCOMMERCO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

ABALYCOMMERCO شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 37 
مجدوعة سكنية 25 ب الطلبق م ج 
شقة 3 فرموس مجدوعة سكنية 25 
ب - 28228 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523895
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ABALYCOMMERCO
إمارة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مكتبة.
 37  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
25 ب الطلبق م ج  مجدوعة سكنية 
شقة 3 فرموس مجدوعة سكنية 25 

ب - 28228 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

588 حصة    : ابلجي  ودلل  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

588 حصة    : ابلجي  الييد عثدلن 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

بقيدة   588  : ابلجي  ودلل  الييد 
88د مرهم.

بقيدة   588  : ابلجي  عثدلن  الييد 
88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابلجي  ودلل  الييد 
عدلرة  الخزامى  تجزئة  لييلسفة 
 28232   4 الشقة  د  الطلبق  )8د 

الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  ابلجي  عثدلن  الييد 
 75 عدلرة  الخزامى  تجزئة  لييلسفة 
شقة 6  28232 الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ابلجي  ودلل  الييد 
عدلرة  الخزامى  تجزئة  لييلسفة 
 28232   4 الشقة  د  الطلبق  )8د 

الدارالبيضلء املغرب
عنوانه)ا(  ابلجي  عثدلن  الييد 
 75 عدلرة  الخزامى  تجزئة  لييلسفة 
شقة 6  28232 الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )6دد8).
94I

هوريزون انجنيرنغ سلييون اكي رت

 HORIZON ENGINEERING
 SOLUTIONS EXPERT SARL

AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HORIZON ENGINEERING
 ،SOLUTIONS EXPERT SARL AU
إقلمة ترمبلن الطلبق الثلني مكتب 
26 تجزئة ريلض اليلسدين طريق 
عين الشقف فلس، 38888، فلس 

املغرب
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 HORIZON ENGINEERING
SOLUTIONS EXPERT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
ترمبلن الطلبق الثلني مكتب رقم 

26 طريق عين الشقف تجزئة ريلض 
اليلسدين فلس - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجلري : 
33د78

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 HORIZON ENGINEERING

. SOLUTIONS EXPERT
مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مراسلت و البحث
استشلرات

الخ رة التقنية.
إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم  مكتب  الثلني  الطلبق  ترمبلن 
26 طريق عين الشقف تجزئة ريلض 
فلس   38888  - فلس  اليلسدين 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  الشركة:  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 : الجلبري  عبدالحديد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الجلبري  عبدالحديد  الييد 
الربلط  8888د  الربلط  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

الجلبري  عبدالحديد  الييد 
الربلط  8888د  الربلط  عنوانه)ا( 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   85 بتلريخ  بفلس  التجلرية 

د282 تحت رقم   33د78
95I

DAR ALKHIBRA

B PARTICIPATION
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل الشكل القلنوني للشركة

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN 88د
 CASABLANCA casablanca،

20000، CASABLANCA MAROC
B PARTICIPATION شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
و عنوان مقرهل االوتدلعي 279 شلرع 
الزرقطوني  - 28888 الدار البيضلء .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د654د3.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في )8 أكتوبر د282 تم تحويل 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات امليؤولية املحدومة« إج  »شركة 

امليلهدة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8دد8).
96I

DAR ALKHIBRA

 HEALTH AND MEDICAL
 LIABILITY CONSULTING

HLMC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN 88د
 CASABLANCA casablanca،

20000، CASABLANCA MAROC

 HEALTH AND MEDICAL
 LIABILITY CONSULTING HLMC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
سدية إقلمة شهرزام 3 ، الطلبق 

الخلمس ، رقم 22، النخيل - 28888 
الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 HEALTH AND MEDICAL
.LIABILITY CONSULTING HLMC
غرض الشركة بإيجلز :  استشلرة 
الطبية،  وامليؤولية  الصحة  في 
وإوراء  تكوين  تصديرخدملت، 

مراسلت.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق   ،  3 شهرزام  إقلمة  سدية 
الخلمس ، رقم 22، النخيل - 28888 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   58   : أكومي  سعد  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  أكومي  سعد  الييد 
 2 شقة   35 عدلرة  تلون  ورين  كلسل 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 

2)د27 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  أكومي  سعد  الييد 
 2 شقة   35 عدلرة  تلون  ورين  كلسل 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 

2)د27 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د886).
97I

CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l. d’a.u

مير تيلماتيك
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l.
d›a.u

رقم ), عدلرة 5د, تجزءة راتدل شلرع 
فليطين مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
مير تيلدلتيك شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 
رقم 2, عدلرة هرموني 3, تقلطع 

شلرع عبد الكريم الخطلبي و شلرع 
املنصور الذهبي وليز - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28463د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مير   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

تيلدلتيك.
و  بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
تركيب انظدة تحديد املواقع, اسيرام 

و تصدير..
مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم 2, عدلرة هرموني 3, تقلطع شلرع 
عبد الكريم الخطلبي و شلرع املنصور 
مراكش   48888  - وليز  الذهبي 

املغرب.
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أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

58 حصة    : الشركة فليت سبور 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

حصة   58   : قروب  مير  الشركة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سبور  فليت  الشركة 
الصنلعي  الحي   32 رقم  مكتب   ,28(
سيدي غلنم  48888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  قروب  مير  الشركة 
أس   48888 أس   738د)د  لويجين 

بلجيكل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد كرييتوف ويلي عنوانه)ا( 

املغرب 48888 مراكش املغرب
فلنبيل  كرييتوف  الييد 
مراكش   48888 املغرب  عنوانه)ا( 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29738د.
9(I

M2 BUSINESS

JOUHARI CLIMATISATION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE د UNITE
 II N°97د CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  JOUHARI CLIMATISATION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 276 
تجزئة امليلر  - 48888 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.46273

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 5د شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 48888  - امليلر   تجزئة   276 »رقم 
مراكش املغرب« إج  »رقم 276 تجزئة 

امليلر  - 4888 مراكش  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29682د.
99I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ZOO TECH  MED
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ،50000 ،MEKNES

MAROC
ZOO TECH  MED شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 

تجلري رقم 4د تجزئة النعيم 2  - 
58888 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ZOO  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TECH  MED
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 L’importation et distribution
 Dispositifs médicaux. Matériel
 vétérinaire et consommable.

.Matériel médical et chirurgical

محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 -   2 النعيم  تجزئة  4د  رقم  تجلري 

58888 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د   : قلة  ابن  والل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  قلة  ابن  والل  الييد 
النجلح  حي  8د  رقم  ميدلت  زنقة 

سيدي ابراهيم 38858 فلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  قلة  ابن  والل  الييد 
النجلح  حي  8د  رقم  ميدلت  زنقة 

سيدي ابراهيم 38858 فلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4967.

88Iد

CORPOCONSULT SARL

MON ASSISTANTE SARLAU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL

 EME ETAGE N د( RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 MON ASSISTANTE SARLAU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8Rueد 

 Liberté Etage 3 Appartement 5

 Casablanca - 2883د Casablanca

Maroc

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

دد)522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 MON : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.ASSISTANTE SARLAU

 Activités : غرض الشركة بإيجلز

.Administratives

8Rueد   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 Liberté Etage 3 Appartement 5

 Casablanca - 2883د Casablanca

.Maroc

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

 Meryem SAFI :  88د الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

 Meryem SAFI الييدة 

 264BD BRAHIM عنوانه)ا(  

 ROUDANI ETG 4 APPT 36

 MAARIF CASABLANCA 2884د

.Casablanca Maroc

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

 Malika ELMADI الييدة 

 Mausquee El Bathaa عنوانه)ا( 

  Route El Jadida Oasis Casablanca

Casablanca Maroc 83د28

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 36)88).

Iد8د
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SICOTEL DISTRIBUTION

سيكوطيل ديستريبيسيون
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

SICOTEL DISTRIBUTION
 CASABLANCAN° 95

 AMR BNOU ALA ASS
 ROCHES NOIRES ، 20290،

CASABLANCA MAROC
سيكوطيل مسيتريبيييون شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 95 
عدرو بن العلص الصخور اليوماء 

الدار البيضلء - 28298 الدار 
البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د)664د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
هللا  عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حصة  588.د  االمري�ضي  ابولحجول 
حصة   3.888 أصل  من  اوتدلعية 
ابولحجول  هند  )ة(  الييد  لفلئدة  

االمري�ضي بتلريخ 83 شتن ر د282.
هللا  عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حصة  588.د  االمري�ضي  ابولحجول 
حصة   3.888 أصل  من  اوتدلعية 
ابولحجول  )ة( غزالن  الييد  لفلئدة  

االمري�ضي بتلريخ 83 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 852د8).
82Iد

LH ADVISORS

LH ADVISORS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LH ADVISORS
75 شلرع انفل، زاوية زنقة كلو مو 
 Bبروفونس طلبق 9 شقة - )8د
20370 ، 20370، الدار البيضلء 

املغرب

LH ADVISORS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 75 شلرع 
انفل، زاوية زنقة كلو مو بروفونس 

طلبق 9 شقة 28378 -  )8دB الدار 
البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
528(67

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LH  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ADVISORS
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات في مجلل التيير.
عنوان املقر االوتدلعي : 75 شلرع 
بروفونس  مو  كلو  زنقة  زاوية  انفل، 
طلبق 9 شقة 28378 -  )8دB الدار 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : الدين  لواء  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد حين لواء الدين عنوانه)ا( 
القدس  تجزئة  املنفلوطى  زنقة   338

24888 الجديدة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد حين لواء الدين عنوانه)ا( 
القدس  تجزئة  املنفلوطى  زنقة   338

24888 الجديدة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
83Iد

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

REAL-EYES PRODUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N د

، 14000، KENITRA MAROC
 REAL-EYES PRODUCTION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د3 زنقة 
ملرتير عبد اليالم بن محدد مكتب 
رقم 2 فلل فلوري اقلمة ريلض 

الزيتون - 4888د القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5)6د6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
REAL- : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.EYES PRODUCTION
االنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييندلئي .
د3 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
مكتب  محدد  بن  اليالم  عبد  ملرتير 
ريلض  اقلمة  فلوري  فلل   2 رقم 
الزيتون - 4888د القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 388.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 3.888   : الحلمدي  زكية  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الحلمدي عنوانه)ا(  زكية  الييدة 

4888د  )8د   الشرقية  الرامي  بئر 

القنيطرة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الحلمدي عنوانه)ا(  زكية  الييدة 

4888د  )8د   الشرقية  الرامي  بئر 

القنيطرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2( بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز د282 تحت رقم -.

84Iد

global compta et conseils

ABSECON TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

global compta et conseils

8د,شلرع ابن تومرت الطلبق الثلني ، 

98888، طنجة املغرب

ABSECON TRANS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

ابن تومرت الطلبق 2 طنجة - 

98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7293دد.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر   85 في  املؤرخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 ABSECON الوحيد  الشريك  ذات 

88.888د  رأسدللهل  مبلغ    TRANS

8د  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

 - طنجة   2 الطلبق  تومرت  ابن  شلرع 

98888 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاولة النشلط .

و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 

ابن تومرت الطلبق 2 طنجة - 98888 

طنجة املغرب. 
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و عين:

وعروس  الرحيم   عبد  الييد)ة( 

شلرع  سبتة  بلب  تجزءة  عنوانه)ا(  و 

العلويين اقلمة ال ركة رقم 6 الفنيدق  

82د93 الفنيدق املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 44د8د.

85Iد

ELJAMHARI CONSULTING

 أزهار مود
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

ELJAMHARI CONSULTING

 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA

MAROC

 أزهلر موم شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم 67، 

الطلبق الثلني، شقة 3، زنقة عزيز 

بالل، املعلريف، الدار البيضلء. 

- 28378 الدار البيضلء. املدلكة 

املغربية..

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3)4دد5.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تدت  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

مطور عقلرات.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 876د8).

86Iد

becoge

 NEW CENTER PRIVE

GUERCIF

إعالن متعدم القرارات

becoge

 av med 5 imm bentaleb 2eme

 etage n 6 guercif ، 35100،

guercif maroc

  NEW CENTER PRIVE GUERCIF

»شركة ذات امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 

موالي يوسف امللك امليمى عبد 

الحق 3 الطلبق الثللث - - ورسيف 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

ددد2.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 83 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين  و  برشلن  علي  امليير  استقللة 

هلور غلني كدييرة وديدة 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

وديع  علي  برشلن  الييد  بيع  مليلي: 

 288 في  املتدثلة  النقدية  حصصه 

حصة للييدة هلور غلني التي قبلت 

مرزوك  احدد  والييد  حصة  88د 

الذي قبل 88د حصة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الراسدلل

عل   ينص  الذي  2د:  رقم  بند 

مليلي: التييير 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم 97دد.

87Iد

هند لشقر

 STE DES SOLUTIONS
STRATAGIQUES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبلبي 

الدكلرات فلس ، 38888، فلس فلس
 STE DES SOLUTIONS

STRATAGIQUES  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 73 
شلرع موالي رشيد  اقلمة امللمونية 
الطلبق االول الشقة 7 فلس  - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

529د6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  9د28  نون ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 STE DES SOLUTIONS  :

. STRATAGIQUES
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الصرف  طرق  -اشغلل  للبنلء  العلمة 

الصحي .
 73 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
امللمونية  اقلمة  رشيد   موالي  شلرع 
 - فلس    7 الشقة  االول  الطلبق 

38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد   امقران  الييد 
بلحنيني  شلرع  رولء  تجزئة  دد  رقم 
 38888 فلس  اليدن  عين  طريق 

فلس املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد   امقران  الييد 

موار ايت الكبير ايت عبد هللا املرس 

بومللن 33822 بومللن  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  امقران  الييد 

بلحنيني  شلرع  رولء  تجزئة  دد  رقم 

 38888 فلس  اليدن  عين  طريق 

فلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

ينلير  4د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2828 تحت رقم 2828/)6د.

I)8د

CABINET BENISSA

JILAZRI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 5د

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

JILAZRI شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

فيرمين إقلمة إلييل شقة أ طنجة - 

98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.49237

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تقرر  د282  أكتوبر   8( في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 

88.888د  رأسدللهل  مبلغ    JILAZRI

مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

طنجة  أ  شقة  إلييل  إقلمة  فيرمين 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   98888  -

توقف نشلط الشركة.

شلرع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

 - طنجة  أ  شقة  إلييل  إقلمة  فيرمين 

98888 طنجة املغرب. 
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و عين:
و  ازريويل  الجيالجي   الييد)ة( 
إلييل  إقلمة  فيرمين  شلرع  عنوانه)ا( 
املغرب  98888 طنجة  أ طنجة  شقة 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د883د.

89Iد

SICOTEL DISTRIBUTION

 RANA INVEST رانا انفيست
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

SICOTEL DISTRIBUTION
 CASABLANCAN° 95

 AMR BNOU ALA ASS
 ROCHES NOIRES ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 RANA INVEST رانل انفييت شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
الثللت برج الحبوس شلرع الجيش 

امللكي الدار البيضلء  - 28338 الدار 
البيضلء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
67679د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
هللا  عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حصة   258 االمري�ضي  ابولحجول 
حصة   588 أصل  من  اوتدلعية 
ابولحجول  هند  )ة(  الييد  لفلئدة  

االمري�ضي بتلريخ 83 شتن ر د282.
هللا  عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حصة   258 االمري�ضي  ابولحجول 
حصة   588 أصل  من  اوتدلعية 
ابولحجول  )ة( غزالن  الييد  لفلئدة  

االمري�ضي بتلريخ 83 شتن ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 83 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 795938.

8Iدد

الركيبي

 STE ALMADINA
 DE NETTOYAGE
 AUTOMATIQUE

TURQUIEN SARL A U
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الركيبي
كلديم ، 888د)، كلديم املغرب

 STE ALMADINA DE
 NETTOYAGE AUTOMATIQUE
TURQUIEN SARL A U شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

اليعديين 82 زنقة 87 رقم 8د  - 
888د) كلديم املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 ALMADINA DE NETTOYAGE
 AUTOMATIQUE TURQUIEN

.SARL A U
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 MINERAIS PAR PROCÉDÉS
 MÉCANIQUES OU PHYSICO-

.CHIMIQUES

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - 8د   رقم   87 زنقة   82 اليعديين 

888د) كلديم املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الترفلس  بكلر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بكلر الترفلس عنوانه)ا( حي 
اليعديين بلوك س زنقة 82 رقم 4د  

888د) كلديم املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد بكلر الترفلس عنوانه)ا( حي 
اليعديين بلوك س زنقة 82 رقم 4د  

888د) كلديم املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بكلديم   االبتدائية 

د282 تحت رقم د399/282.

Iددد

STE FIDMEK

FACCESS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

FACCESS شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي الشركي 
متجر رقم د اكوراي الحلوب - 
858د5 اكوراي  املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

54697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  7د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FACCESS

-استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تصدير

اكييورات  و  االوزاء  -تلور 

الهواتف.

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الشركي متجر رقم د اكوراي الحلوب 

- 858د5 اكوراي  املدلكة املغربية.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : الهيد   محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد عبد الواحد لكتلوي :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الهيد   محدد  الييد 

858د5  حي اعديمي اكوراي الحلوب 

اكوراي املدلكة املغربية.

لكتلوي  الواحد  عبد  الييد 

اكوراي  الشركي   حي  عنوانه)ا( 

املدلكة  اكوراي  858د5  الحلوب 

املغربية.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الهيد   محدد  الييد 

858د5  حي اعديمي اكوراي الحلوب 

اكوراي املدلكة املغربية

لكتلوي  الواحد  عبد  الييد 

اكوراي  الشركي   حي  عنوانه)ا( 

املدلكة  اكوراي  858د5  الحلوب 

املغربية

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4926.

2Iدد
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STE FIDMEK

BOUDRAA INGENIERIE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

BOUDRAA INGENIERIE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 75 
االنبعلت د زنقة محدد اليلمس  - 
58888 مكنلس املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOUDRAA INGENIERIE
-مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الهندسة و استشلرات.
 75 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - اليلمس   محدد  زنقة  د  االنبعلت 

58888 مكنلس املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بومراع  عالء  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد عالء بومراع عنوانه)ا( رقم 
د زنقة محدد اليلمس  75 االنبعلت 
املدلكة  مكنلس   58888 مكنلس 

املغربية.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

الييد عالء بومراع عنوانه)ا( رقم 
د زنقة محدد اليلمس  75 االنبعلت 
املدلكة  مكنلس   58888 مكنلس 

املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
25 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدكنلس  

د282 تحت رقم 3)45.

3Iدد

STE FIDMEK

 AL MONTASSIRA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc
 AL MONTASSIRA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 6د زنقة 

ابو علي ابن رحلل مكنلس - 58888 
مكنلس املدلكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2827.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر  د2  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 AL MONTASSIRA الشريك الوحيد
مبلغ    DE CONSTRUCTION
وعنوان  مرهم  788.888.د  رأسدللهل 
علي  ابو  زنقة  6د  اإلوتدلعي  مقرهل 
مكنلس   58888  - مكنلس  رحلل  ابن 
املدلكة املغربية نتيجة ل :  االكراهلت 
بللنشلط  املتعلقة  الصعوبلت  و 

التجلري للشركة .
و حدم مقر التصفية ب 6د زنقة 
ابو علي ابن رحلل  - 58888 مكنلس 

املدلكة املغربية. 

و عين:

زروال  عبدهللا  الييد)ة( 

7 حي  زنقة  8د مكرر  وعنوانه)ا( رقم 

مكنلس   58888 امليعدي  عبلس 

املدلكة املغربية كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: 6د زنقة ابو علي ابن رحلل مكنلس

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

84 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدكنلس  

د282 تحت رقم 5د3.

4Iدد

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE AIT-LIK

شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 2 ,9د

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE AIT-LIK شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل االوتدلعي طريق 

ازغنغلن اوالم ميدون رقم 57 - 

62888 النلظور املغرب.

توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

9935د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في )8 نون ر د282 تدت إضلفة 

الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :

- استيرام و تيدين و بيع العجول..

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 4432.

5Iدد

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

SOFAMOH TRAV
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° د  RDC   IMM G5(
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

SOFAMOH TRAV  »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: رقم 8د 

متجر بدوار الخليفة ابريك الجنلنلت   
- 48888 مراكش  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.7(243

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 82 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
محدد  الييد  من  حصة   588 بيع   -
رزكي  الفتلح  عبد  للييد  بنرقوش  بن 

ل وديًدا للشركة
ً
ليصبح شريك

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
- تعيين الييد عبد الفتلح رزكي ميير 

ثلني وديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة من  القلنوني  الشكل  تغيير   -
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
ذات امليلهم الوحيد إج  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  ااول:  رقم   بند 
القلنوني  الشكل  تغيير  تم  مليلي: 
امليؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إج   الوحيد  امليلهم  ذات  املحدومة 

شركة ذات امليؤولية املحدومة 
ينص  الذي  اليلمس:  رقم  بند 
ملل  رأس  تحديد  -تم  مليلي:  عل  
)ملئة  مرهًدل   100،000.00 الشركة 
ألف مرهم( مقيًدل إج  ألف )888د) 
لكل  مرهم«  »88.88د  بقيدة  حصة 
بنرقوش:  بن  محدد  الييد   - منهل:  
عبد  الييد   - مرهم   50،000.00
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مرهم        50،000.00 رزكي:  الفتلح 
مرهم  ألف  ملئة  مجدوعه  مل  أو   .…

100،000.00 مرهم
بند رقم  اليلبع: الذي ينص عل  
بدبلغ  امللل  رأس  تحديد  -تم  مليلي: 
 100،000.00( مرهم  ألف  ملئة 
 (1،000( ألف  إج   مقيم  مرهم( 
)88.88د  مرهم  ملئة  بقيدة  حصة 
التلجي:  النحو  عل   لكل حصة  مرهم( 
 588 بنرقوش:  بن  محدد  الييد   -
رزكي  الفتلح  عبد  الييد   50٪ حصة 

588 حصة 50٪
بند رقم الثللت عشر: الذي ينص 
الييد  الشركة  -سيير  مليلي:  عل  
عبد  الييد  و  بنرقوش  بن  محدد 
بللتوقيع  ويوقعلن   ، رزكي  الفتلح 
التي  االلتزاملت  وديع  عل   املشترك 

تم التعهد بهل نيلبة عن الشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29753د.
6Iدد

M2 BUSINESS

CHARFA TRANSPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE د UNITE
 II N°97د CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHARFA TRANSPORT شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : شقة 223 
الطلبق 3 رقم د4 سعلمة 3 محلميد 

- 48888 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5)د75.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 
حل CHARFA TRANSPORT شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

 2.988.888 رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
د4  رقم   3 الطلبق   223 شقة 
مراكش   48888  - محلميد   3 سعلمة 
الغرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

االوتدلعي للشركة.
و عين:

و  مليكة  اللة  حدية    الييد)ة( 
تيلطلنت  كلوي  بن  موار  عنوانه)ا( 
)ة(  املغرب كدصفي  48888 مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
شقة  وفي  د282  أكتوبر   84 بتلريخ 
 3 سعلمة  د4  رقم   3 الطلبق   223

محلميد - 4888 مراكش املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 33د2د.
7Iدد

becoge

KAZID
إعالن متعدم القرارات

becoge
 av med 5 imm bentaleb 2eme

 etage n 6 guercif ، 35100،
guercif maroc

KAZID »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة 
املنصورية 3 الطلبق التلني - 88د35 

ورسيف املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
د79د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 22 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
عبد  يوسف  امليير  استقللة  مليلي: 
الشلفي وتعويضعه ب معتوق كدلل و 

اليحيلوي حديد
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
وديع  يوسف  الشلفي  عبد  سيد  بيع 
 34 ب  تقدر  والتي  النقدية  حصصه 
كدلل  معتوق  الييد  ووافق  حصة 

اليحيلوي  والييد  حصة  7د  بشراء 
حديد بشراء 7د حصة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
الحصص

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
الراسدلل

عل   ينص  الذي  دد:  رقم  بند 
مليلي: التييير

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم د96/282دد.
I)دد

STE FIDMEK

B4G TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

B4G TRAVAUX شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الدالية ايت سعزم اكوراي الحلوب - 
825د5 اكوراي  املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

54695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 B4G  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRAVAUX
-اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متعدمة للبنلء.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الحلوب  اكوراي  سعزم  ايت  الدالية 

825د5 اكوراي  املدلكة املغربية.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 488   : بالل  عبدالرحيم  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

حصة   388   : بالل  كريم  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

 388   : بالل  عبداللطيف  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عبدالرحيم بالل عنوانه)ا( 
سعزم  ايت  عبداليالم  ايت  موار 
املدلكة  اكوراي  858د5  اكوراي  

املغربية.
موار  عنوانه)ا(  بالل  كريم  الييد 
اكوراي   سعزم  ايت  عبداليالم  ايت 

858د5 اكوراي املدلكة املغربية.
بالل  عبداللطيف  الييد 
ايت  عبداليالم  ايت  موار  عنوانه)ا( 
سعزم اكوراي  858د5 اكوراي املدلكة 

املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبدالرحيم بالل عنوانه)ا( 
سعزم  ايت  عبداليالم  ايت  موار 
املدلكة  اكوراي  858د5  اكوراي  

املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4925.
9Iدد

prosajimar

PROSAJIMAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين مدثل قلنوني للشركة

prosajimar
تجزئة إنلس حي التقدم رقم )4 
الطلبق 3 بني مالل ، 23888، بني 

مالل املغرب
PROSAJIMAR »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة 
انلس حي التقدم الرقم )4 الطلبق 
التللت  - 23888 بني مالل املغرب.
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»تعيين مدثل قلنوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د92دد.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
وتبعل  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  ودم  ميير)ين(  لتعيين 

املدثل)ين( القلنوني)ين(: 
- عبد الرحدلن   سلويد

- سعيد  الدلوفي
ذات  شركة   PROSAJIMAR  -
مقرهل  الكلئن  املحدومة  امليؤولية 
اإلوتدلعي ب: تجزئة انلس حي التقدم 
)4 الطلبق التللت  - بني مالل  الرقم 

املغرب
عند  التجلري  السجل  رقم 

االقتضلء: د92دد
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 9د نون ر 

د282 تحت رقم 2)دد.
28Iد

LEGALE FINANCE

 AGENCE DES SERVICES
RAPID

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LEGALE FINANCE
 BD 2 MARS RES ,25د

 ABDELLAH YASSINE ETAG
 N° 3 APT 5 - Casablanca-
 CASABLANCA، 11150،
CASABLANCA MAROC

 AGENCE DES SERVICES RAPID
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 93د، 

مار بوعزة   نواصر الدارالبيضلء  - 
27223  الدارالبيضلء   املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6677(2
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  7د28  شتن ر  4د  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 AGENCE DES الوحيد  الشريك 

رأسدللهل  مبلغ    SERVICES RAPID
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888,88د 
93د، مار بوعزة   نواصر  اإلوتدلعي 
الدارالبيضلء  - 27223  الدارالبيضلء   
نشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
93د،  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 -  . الدارالبيضلء  نواصر  بوعزة    مار 

27223 الدارالبيضلء  املغرب. 
و عين:

الغوتس  محدد    الييد)ة( 
وعنوانه)ا( 93د، مار بوعزة   نواصر 
الدارالبيضلء    27223 الدارالبيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
عل   املفروضة  الحدوم  اإلقتضلء   :
املخلبرة  لهم  املخولة  الصالحيلت 
ومحل تبليغ العقوم و الوثلئق املتعلقة 

بللتصفية.
بلملحكدة  القلنوي  اإلماع  تم 
4د  بتلريخ  بللبيضلء  التجلرية 

أكتوبر7د28 تحت رقم 2)6677
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 38 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر 7د28 تحت رقم 3د)25.
Iد2د

FIGET SARL

BIL-ALL SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 3,د

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN MAROC
BIL-ALL SERVICES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرهل االوتدلعي قيلمة 
بن قريش موار تدزخت   تطوان - 

93958  تطوان .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.29657

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 82 أكتوبر د282 تم تحويل 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتلريخ 29 أكتوبر 

د282 تحت رقم  4526.
22Iد

FICOMPTA

 LAVAGE MOUSSAID
FRERES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

 LAVAGE MOUSSAID FRERES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 376 
حي الوفلق طريق عين اليدن فلس 

سلسس  - 38888 فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.3(785

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
 LAVAGE MOUSSAID FRERES
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
 376 رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
فلس  اليدن  عين  طريق  الوفلق  حي 
سلسس  - 38888 فلس املغرب نتيجة 

لبيع ااصل التجلري.
و عين:

و  ميلعد  رشيد    الييد)ة( 
بنيومة     مهدية  تعلونية  عنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  فلس   38888

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 25 أكتوبر د282 وفي رقم 376 

فلس  اليدن  عين  طريق  الوفلق  حي 
سلسس  - 38888 فلس املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5285/2.

23Iد

BRAHIM AKTIR CAR

BRAHIM AKTIR CAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRAHIM AKTIR CAR
حي النهضة د الطلبق اليفلي رقم 
522 ، 73888، الداخلة املغرب

BRAHIM AKTIR CAR شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي النهضة 
د الطلبق اليفلي رقم 522 - 73888 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د)9د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  6د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BRAHIM AKTIR CAR
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
النهضة د الطلبق اليفلي رقم 522 - 

73888 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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888.د    : ابراهيم اشهبون  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد ابراهيم اشهبون عنوانه)ا( 
العربية  الجلمعة  شلرع  ا  اليالم  حي 

رقم 3د  73888 الداخلة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  وملو  عبدهللا  الييد 
 73888 القصبة  ووضيض  علي  حي 

الداخلة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 
نون ر د282 تحت رقم د57/282)د.
24Iد

G.MAO.CCF

STE  ALYOUSTEC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE  ALYOUSTEC شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم ) 
عدلرة  م إقلمة  ااملن املييرة فلس 
رقم ) عدلرة  م إقلمة  ااملن املييرة 

فلس 38888 فلس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.68963

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ف راير   89 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( محدد صدراتي 
348 حصة اوتدلعية من أصل 348 
حصة لفلئدة  الييد )ة( صالح الدين   

ايت بوزيد بتلريخ 89 ف راير د282.
سعيد  )ة(  الييد  تفويت 
338 حصة اوتدلعية من  اعدلروش 
)ة(  الييد  لفلئدة   338 حصة  أصل 
 89 بتلريخ  بوزيد  ايت  الدين    صالح 

ف راير د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

غشت   85 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د3674/2.

25Iد

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL BOURKI DRAA SARL

AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE EL BOURKI DRAA SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

تلكرومت الريصلني قصر موالي 

محدد الخنك الراشيدية 52888 

الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

4259د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر  3د  في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 STE EL BOURKI الوحيد  الشريك 

رأسدللهل  مبلغ     DRAA SARL AU

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

الريصلني  تلكرومت  قصر  اإلوتدلعي 

قصر موالي محدد الخنك الراشيدية 

52888 الراشيدية املغرب نتيجة ل : 

االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

 52888  - الريصلني  تلكرومت 

الراشيدية املغرب. 

و عين:

البوركي  حدلم   الييد)ة( 

وعنوانه)ا( قصر تلكرومت الريصلني 

كدصفي  املغرب  الراشيدية   52888

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم )54.

26Iد

علمل الزميتة - محلسب-

orimas
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

علمل الزميتة - محلسب-
258 حي االمارسة بلوك 2 تلزة ، 

35888، تلزة املغرب
orimas شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 

ال ركة رقم 2د-3د حي موالي يوسف  
- 35888 تلزة املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.4227

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«488.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«   588.888« إج   مرهم« 
أو  أربلح  أو  احتيلطي  إمملج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس امللل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د593/282.

27Iد

علمل الزميتة - محلسب-

K.S.J TRAV
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

علمل الزميتة - محلسب-
258 حي االمارسة بلوك 2 تلزة ، 

35888، تلزة املغرب
K.S.J TRAV شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بحي 
اليعلمة رقم 266  - 35888 تلزة  

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  6د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 K.S.J  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRAV
: -االنعلش  غرض الشركة بإيجلز 

العقلري
-البنلء و ااشغلل املختلفة.

بحي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تلزة    35888  -   266 رقم  اليعلمة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 988.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 4.588   : ااطرش  سنلء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 4.588   : طنطلن  ووام  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ااطرش  سنلء  الييدة 
شلرع قيو مداح زنقة بجلية رقم8د 

35888 تلزة املغرب.
عنوانه)ا(  طنطلن  ووام  الييد 
تلزة   35888   266 رقم  اليعلمة  حي 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ااطرش  سنلء  الييدة 
شلرع قيو مداح زنقة بجلية رقم8د 

35888 تلزة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د597/282.
I)2د



23873 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BLAOUI MUSTAPHA
عقد تييير حر اصل تجلري )ااشخلص 

املعنويون(

تـعــديــل عـــقـــد التـــيـــيـــيـــر   الحــــــــر
املحرر بتلريخ د2 ملرس )د28

بتلريخ  املحرر  العرفي  للعقد  تبعل 
عقد  تعديل  تم  د282،  أكتوبر   28
التييير الحر املحرر بتلريخ د2 ملرس 
بالوي،  مصطفى  الييد  بين  )د28 
54د  رقم  الحلفلوي  بدرب  اليلكن 
بلب مكللة مراكش، املسجل بللسجل 
 3696( رقم  تحت  بدراكش  التجلري 
ش.م.م،   «   SLOOOW  « شركة  و 
بلب  اليويقة  42د  برقم  امليتقرة 
  ، مراكش   - أوزال  ،عرصة  مكللة 
بدراكش  التجلري  بللسجل  املسجلة 
تحت رقم 78679، بلستبعلم الطلبق 
في  و حصره  العقد  من  والثلني  ااول 
املحالت املووومة بللطلبق اليفلي .

29Iد

ائتدلنية الراحة

شركة إفيتيس إمو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ائتدلنية الراحة
)4 شلرع محدد الخلمس تجزئة 
الصلفي برشيد برشيد، 88د26، 

MAROC برشيد
شركة إفيتيس إمو  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 3د 
شلرع محدد الخلمس حي اليير - 

88د26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

87)5د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   38
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة  بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

إفيتيس إمو .
منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري .
3د  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - اليير  حي  الخلمس  محدد  شلرع 

88د26 برشيد املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد  مينون عبدالطيف  :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد  مينون علمل  :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عبدالطيف   مينون  الييد  
كييكيو  سيدي  موار  عنوانه)ا( 
سيدي   24358 الزملمرة    الغنلمرة 

بنور املغرب.
عنوانه)ا(  علمل   مينون  الييد  
حد  2د2  رقم  اليلحل  ريلض  تجزئة 

اليوالم 88د26 برشيد املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عبدالطيف   مينون  الييد  
كييكيو  سيدي  موار  عنوانه)ا( 
سيدي   24358 الزملمرة   الغنلمرة 

بنور املغرب
عنوانه)ا(  علمل   مينون  الييد  
حد  2د2  رقم  اليلحل  ريلض  تجزئة 

اليوالم 88د26 برشيد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
د2 أكتوبر  االبتدائية ب رشيد  بتلريخ 

د282 تحت رقم 293د.
38Iد

zakaria gestion snc 

ELKARTAOUI GREEN SPACE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 ELKARTAOUI GREEN SPACE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ومامية 
يلسدينة حي اليعلمة - 5888د  

الخدييلت  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
29487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ELKARTAOUI GREEN SPACE
تطوير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

امليلحلت الخضراء
بيع النبلتلت

ومامية   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
5888د    - اليعلمة  حي  يلسدينة 

الخدييلت  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي :
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد عي�ضى الكرطلوي عنوانه)ا( 
اوريبل  ايت  الفراسش  ايت  موار 

5888د الخدييلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عي�ضى الكرطلوي عنوانه)ا( 
اوريبل  ايت  الفراسش  ايت  موار 

5888د الخدييلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  بللخدييلت   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 3)).
Iد3د

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BLAOUI MUSTAPHA
عقد تييير حر اصل تجلري )ااشخلص 

املعنويون(

عـــقـــد التـــــيـــيـــيـــر   الحــــــــــر
بتلريخ  املحرر  العرفي  للعقد  تبعل 
بدراكش  املسجل  د282،  أكتوبر   28
الييد  منح  د282،  نون ر  2د  بتلريخ 
بدرب  اليلكن  بالوي،  مصطفى 
مكللة  بلب  54د  رقم  الحلفلوي 
التجلري  بللسجل  املسجل   ، مراكش 
)3696، في إطلر  بدراكش تحت رقم 
شركة  لفلئدة  الحر،  للتييير  عقد 
الشريك  ذات  ش.م.م.   «   OY8د  »
تجزئة   ، ب:525  امليتقرة  الوحيد، 
مراكش،   ٲسفي  طريق  امليلر، 
بدراكش  التجلري  بللسجل  املسجلة 
التجلري  ،ااصل  255د7  رقم  تحت 
 ، الثلني  و  ااول  بللطلبق  املتواود  
رقم 42د اليويقة بلب مكللة ،عرصة 
بيع   في  امليتغل  و  مراكش  أوزال  
وٲكييوارات  الـنـيـيج،  املالبس، 

الديكـور .
أكتوبر  د2  يبتدئ من  العقد  هذا 

د282 و ينتهي في د3 ملرس 2827 .
32Iد

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 PROTEC SECURITY
PRIVATE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

ave mohammed diouri)6د 
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
 PROTEC SECURITY PRIVATE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23 شلرع 

انوال عدلرة فلوري دد مكتب رقم 4 
ميدوزا     - 4888د القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 

د6323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROTEC SECURITY PRIVATE

- حراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املبلني العلمة أو الخلصة

- أمن ومراقبة
واملخلزن  املحالت  تنظيف   -
ااسطح  أنواع  ووديع  والشقق 

واملبلني.

عنوان املقر االوتدلعي : 23 شلرع 

انوال عدلرة فلوري دد مكتب رقم 4 

ميدوزا     - 4888د القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد تغرار علمل :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  علمل  تغرار  الييد 

ملرسيليل  3د38د  ملراثون  شلرع  8د 

فرنيل  ملرسيليل  3د38د  فرنيل 

3د38د ملرسيليل فرنيل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  علمل  تغرار  الييد 

ملرسيليل  3د38د  ملراثون  شلرع  8د 

فرنيل  ملرسيليل  3د38د  فرنيل 

3د38د ملرسيليل فرنيل

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 7د55.

33Iد

FIDUCO TANTAN

KAMAL PESCADOS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
KAMAL PESCADOS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الحي 

االماري الوطية - 8د28) طلنطلن 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس  9د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KAMAL PESCADOS
و  الصيد   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل البضلئع لحيلب الغير  .
الحي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طلنطلن  8د28)   - الوطية  االماري 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد كدلل حيلء :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد كدلل حيلء عنوانه)ا( عين 
 28478  33 رقم  3دد  زنقة  الشق 

الدارالبيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

عين  عنوانه)ا(  حيلء  نبيل  الييد 
 28478  33 رقم  3دد  زنقة  الشق 

الداربيضلء املغرب
الييد كدلل حيلء عنوانه)ا( عين 
 28478  33 رقم  3دد  زنقة  الشق 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ 9د أبريل 

د282 تحت رقم 3دد.

34Iد

POLY FISC 

COFAMEP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

COFAMEP شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : الزنقة 7 
الرقم 5 الطلبق 2 الشقة 4 اليعلمة 
سيدي ال رنو�ضي - 28688 الدار 

البيضلء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4355د4.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 
امليؤولية  ذات  شركة   COFAMEP
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
الزنقة 7 الرقم 5 الطلبق 2 الشقة 4 
 28688  - ال رنو�ضي  اليعلمة سيدي 
الدار البيضلء املغرب نتيجة لتوقف 

نشلط الشركة.
و عين:

و  ضيلف  محدد   الييد)ة( 
 42 الزنقة  االزهلر  حي  عنوانه)ا( 
سيدي   7 الرقم   3 الطلبق   4( اقلمة 
البيضلء  الدار   28688 ال رنو�ضي 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 28 شتن ر د282 وفي الزنقة 7 
الرقم 5 الطلبق 2 الشقة 4 اليعلمة 
الدار   28688  - ال رنو�ضي  سيدي 

البيضلء املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 797746.
35Iد

عبد الصدد شبلك موثق بددينة برشيد

SCHLOSS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الصدد شبلك موثق بددينة 
برشيد

383 ، شـــلرع محدد الخلمس،تجزئة 
نصر هللا  إقلمة نصر هللا، الـطـلبـق 
الـثـلنـي ، رقم 5، 88د26، برشيد 

املغرب
SCHLOSS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  38 مدر 
املنلرة حي القدس برشيد - برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
39)5د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SCHLOSS
اإلنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 
العقلري واقتنلء وديع املركبلت لنقل 

اافرام أو البضلئع.
عنوان املقر االوتدلعي :  38 مدر 

املنلرة حي القدس برشيد - املغرب.
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أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

سلطلنة  بن  الكريم  عبد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
سلطلنة  بن  الكريم  عبد  الييد 
عنوانه)ا(  38 مدر املنلرة حي القدس 

88د26 برشيد املغرب
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
سلطلنة  بن  الكريم  عبد  الييد 
عنوانه)ا(  38 مدر املنلرة حي القدس 

88د26 برشيد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 322د.
36Iد

CABINET FICOR

H S SHIPPING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR
2د زنقة ااقحوان إقلمة النلس 

بوسجور ، 28288، الدار البيضلء 
املغرب

H S SHIPPING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 55 

سليدلن الفلر�ضي الطلبق التلني 
الشقة 4 عين بروة - 28288 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د53د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  4د28  أكتوبر   38
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 H S  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SHIPPING
النقل   *  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني والدوجي واللوويتيك
* اإلستيرام والتصدير.

 55  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
التلني  الطلبق  الفلر�ضي  سليدلن 
الدار   28288  - بروة  عين   4 الشقة 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : هنلء  اومحلند  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة اومحلند هنلء عنوانه)ا( 4 
الشقة  اليلبع  الطلبق  بلحدلم  شلرع 
الدار   28288 اليوماء  الصخور  4د 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة اومحلند هنلء عنوانه)ا( 4 
الشقة  اليلبع  الطلبق  بلحدلم  شلرع 
الدار   28288 اليوماء  الصخور  4د 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر 4د28 تحت رقم 88562258.
37Iد

CONCILIUM EXPERTISE

ALSCO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�ضى ابن نصير، الطلبق 
الخلمس، شقة رقم  ،)د غوتيي 
الدار البيضلء ، 28868، الدار 

البيضلء املغرب

ALSCO شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5 اقلمة 
البيتلن 2 عدلرة د متجرد برنو�ضي 

الدار البيضلء - 28888 الدار 
البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5229(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ALSCO
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التجهيز.
اقلمة   5  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
د متجرد برنو�ضي  2 عدلرة  البيتلن 
الدار البيضلء - 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اوبلخير  عصلم  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اوبلخير  عصلم  الييد 
الراشدية  28د  رقم  ااملن  تجزئة 

52888 الراشدية املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اوبلخير  عصلم  الييد 
الراشدية  28د  رقم  ااملن  تجزئة 

52888 الراشدية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 2)889).
I)3د

CONCILIUM EXPERTISE

CREATIVE PATH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�ضى ابن نصير، الطلبق 
الخلمس، شقة رقم  ،)د غوتيي الدار 
البيضلء  الدار   ،28868  ، البيضلء 

املغرب
CREATIVE PATH  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 56د 
زنقة ابو زايد الدامو�ضي، رقم 9 

،املعلريف، الدارالبيضلء - 28338 
الدارالبيضلء املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

239)د5.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تعيين  تم  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( يونس 
الحضري ايدلن تريش كديير وحيد

تبعل إلقللة ميير.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم دددد8).
39Iد

CONCILIUM EXPERTISE

KOLOCATION
شركة ذات امليؤولية املحدومة
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�ضى ابن نصير، الطلبق 
الخلمس، شقة رقم  ،)د غوتيي 
الدار البيضلء ، 28868، الدار 

البيضلء املغرب
KOLOCATION »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 56د 
زنقة ابو زايد الدامو�ضي، رقم 9 

،املعلريف، الدارالبيضلء - 28338 
الدارالبيضلء املغرب.

»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
.4((3(9

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في د3 ملي د282 تقرر 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:
Koloc.ma

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 825د8).
48Iد

NADASSIM GROUPE

NADASSIM GROUPE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADASSIM GROUPE
شلرع 28غشت رقم 76 أوالم أيوب 
املركز أوالم امبلرك بني مالل ، 

23888، بني مالل املغرب
NADASSIM GROUPE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  شلرع 

28غشت رقم 76 أوالم أيوب املركز 
أوالم امبلرك بني مالل      - 23888 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
39د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NADASSIM GROUPE
مدير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

قلنوني .
شلرع    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املركز  أيوب  أوالم   76 رقم  28غشت 

أوالم امبلرك بني مالل      - 23888 بني 
مالل املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : حراز   املحفوظ  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

املحفوظ حراز  عنوانه)ا(  الييد 
أوالم قيشو أوالم نلصر سوق اليبت 
اليبت  سوق    23888 الندة   أوالم 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
املحفوظ حراز  عنوانه)ا(  الييد 
أوالم قيشو أوالم نلصر سوق اليبت 
اليبت  سوق    23888 الندة   أوالم 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 6د نون ر 

د282 تحت رقم 6)8د.
Iد4د

ف ر لالستشلرة

SASAM IMMOBILIERE
إعالن متعدم القرارات

ف ر لالستشلرة
الدار البيضلء زاوية شلرع 2 ملرس و 
القدس اقلمة املجد عدلرة J رقم ) 
عين الشق ، 28468، الدار البيضلء 

املغرب
SASAM IMMOBILIERE »شركة 
ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: زنقة 
52د رقم 2 حي موالي عبد هللا 

شلرع القدس عين الشق - 28478 
الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.4(9523
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في دد أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
بهل  تقدم  التي  الهبة  عل   املصلمقة 
املتدثلة  و  الغنداجي  ابراهيم  الييد 
بنلته   و  زووته  لفلئدة  ب988 حصة 
حصة  88د  •هبة   كلالتي:  موزعة 
الييدة  زووته  لفلئدة  اوتدلعية 
هبة 288 حصة  حفيظة وعل • 
اوتدلعية لفلئدة ابنته القلصر مرو  
هبة 288 حصة اوتدلعية  الغنداجي • 
لفلئدة ابنته القلصر سلو  الغنداجي 
لفلئدة  اوتدلعية  288 حصة  هبة   •
هبة  ابنته القلصر صفلء الغنداجي • 

ابنته  لفلئدة  اوتدلعية  حصة   288
القلصر عفلف الغنداجي

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
التقييم الجديد لرأسدلل الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  االسل�ضي  القلنون  تحيين 
محدمة   ميؤؤلية  مات  شركة  اج  

متعدمة الشركلء
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل بند الشركلء 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 626)79.

42Iد

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

شاكوش فرير
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
شلكوش فرير شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : قصر 
مروتشة ملعب - 52888 الرشيدية 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.7255
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  84 غشت  في  املؤرخ 
ميؤولية  ذات  شركة  فرير  شلكوش 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم   58.888 رأسدللهل 
مروتشة  قصر  اإلوتدلعي  مقرهل 
املغرب  الرشيدية   52888  - ملعب 

نتيجة الزمة شغل.
و عين:

و  شكوش  الحيين   الييد)ة( 
ملعب  مروتشة  قصر  عنوانه)ا( 
كدصفي  املغرب  الراشدية   52888

)ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
قصر  وفي  د282  غشت   24 بتلريخ 
الرشيدية   52888  - ملعب  مروتشة 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 84 نون ر 

د282 تحت رقم د58.
43Iد

BT CONSEIL

MASTER HOUSE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
MASTER HOUSE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 
الحرية شقة خدية الطلبق الثللث  

- 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

999د52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MASTER HOUSE
نشلط   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
التطوير العقلري وتشييد وبيع وديع 
أو  اليكنية  لالستخداملت  املبلني 

التجلرية أو الصنلعية أو املهنية
- نشلط املطور

- شراء وبيع وإمارة املبلني
أي  في  حصة  عل   االستحواذ   -
شركة مدنية أو تجلرية أو صنلعية أو 
مللية ، فرنيية أو أونبية وعل  ووه 
الخصوص أي شركة لهل غرض شراء 
والصفقلت  املبلني  وبيع  وبنلء  وبيع 

واإلمارة والتأوير وإمارة املبلني.
عنوان املقر االوتدلعي : 8د شلرع 
الحرية شقة خدية الطلبق الثللث  - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة ليل  الحلوي :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : بوزيلن  منعيم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الحلوي  ليل   الييدة 
بوسكورة   29 فيال  اكلسيل  تجزئة 

28888 الدار البيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  بوزيلن  منعيم  الييد 
بوسكورة   29 فيال  اكلسيل  تجزئة 

28888 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزيلن  منعيم  الييد 
بوسكورة   29 فيال  اكلسيل  تجزئة 

28888 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799962.

44Iد

برتنلريل و سرفيس

MTM TRADE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشلط الشركة

برتنلريل و سرفيس
رقم د)زنقة 5 حي نزهة عين 

اليبع الدارالبيضلء ، 28658، 
الدارالبيضلء املغرب

MTM TRADE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي 44د 

زنقة محدد سديحة اقلمة ووهرة 
محدد سديحة الطلبق 6 شقة 35 
الدارالبيضلء - 28888 الدارالبضلء 

املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.585893

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
»السترام  من  الشركة  نشلط  تغيير 
والتوريد« إج  » تيهئ وإنجلز كل    أعدلل 
كل  علمة  بصفة  والتشييد  البنلء 
العدلرات  بتشييد  املتعلقة  ااعدلل 
واملبلني . بيع وشراء موام البنلء ِ  إنجلز 
شقق للبيع بلمللكية املشتركة ِ وكل مل 

يتعلق بلإلنعلش العقلري  .
بجديع  القيلم  علمة  وبصفة   
أو  مبلشرة  عالقة  لهل  التي  العدليلت 
غير مبلشرة مع موضوع الشركة   من 

اول ندلءهل وازمهلرهل. 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 387د8).
45Iد

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

NATYVES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM د ENTRÉE

  B BUREAU N° 8د ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

NATYVES  شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 

الطلبق   H6 غلنم  سيدي  الصنلعية 

مراكش    48888  -  28( رقم  االر�ضي 

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 53565

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  يونيو   38 في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

 68.888 رأسدللهل  مبلغ     NATYVES

اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

غلنم  سيدي  الصنلعية  املنطقة 

 -  28( رقم  االر�ضي  الطلبق   H6

 : ل  نتيجة  املغرب   مراكش    48888

تأمية  في  اإلستدرار  عل   القدرة  عدم 

الكراء(  واوبلت  خصوصل  النفقلت) 

ولئحة  بيبب  الييلح  وووم  لعدم 

كورونل.

و حدم مقر التصفية ب املنطقة 

الطلبق   H6 غلنم  سيدي  الصنلعية 

مراكش    48888  -  28( رقم  االر�ضي 

املغرب . 

و عين:

الييد)ة( إيف ولن هنري  الروين  

بلحلج  علي  مجدوعة   ( عنوانه)ا(  و 

 48888 تلشفين  بن  يوسف  حي 

مراكش  املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

: املنطقة  الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

الطلبق   H6 غلنم  سيدي  الصنلعية 

االر�ضي رقم )28

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

29 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم د92)2د.

46Iد

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

KISHANJANA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM د ENTRÉE

  B BUREAU N° 8د ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
KISHANJANA شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املتجر رقم 
2 ، املكتب 2 ، تجزئة الزركتوني ، 

بوعكلز ، رقم 893د ، الطلبق اار�ضي 
، مراكش - 48888 مراكش  املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.96853
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
تجزئة   ،  2 املكتب   ،  2 رقم  »املتجر 
 ، 893د  رقم   ، بوعكلز   ، الزركتوني 
 48888  - مراكش   ، اار�ضي  الطلبق 
 6 رقم  »مكتب  إج   املغرب«  مراكش  
»أحالم ب«  إقلمة   ، الثلني  الطلبق   ،
شلرع سعقوب املنصور كيليز مراكش  

- 48888 مراكش   املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم د2979د.
47Iد

AL HISBA FISC  

اخابيال بيزنس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   23878

CASABLANCA MAROC
اخلبيال بيزنس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بقعة 

229 تجزئة مندون سيدي معروف - 
28528 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

92873د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  2د أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد اخلبيال بيزنس  مبلغ 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
تجزئة   229 بقعة  اإلوتدلعي  مقرهل 
 28528  - معروف  سيدي  مندون 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء  الدار 

توقف نشلط الشركة.
بقعة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 - تجزئة مندون سيدي معروف   229

28528 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  اخرفي  نجيب    الييد)ة( 
 229 رقم  مندون  تجزئة  عنوانه)ا( 
 28528 حدو  أوالم  معروف  سيدي 
)ة(  كدصفي  املغرب  البيضلء  الدار 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د884).
I)4د

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VECTEUR FOOD
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطلبي،عدلرة مركز أعدلل 

وليز،  الطلبق الثللث، مكتب رقم 
د2 ، 48888، مراكش املغرب

VECTEUR FOOD شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 

قدملء املراكشيين، إقلمة شهرزام، 
الطلبق اليفلي محل رقم 43  وليز  

48888 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.36467

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ    VECTEUR FOOD
مقرهل  وعنوان  مرهم   758.888
املراكشيين،  قدملء  زنقة  اإلوتدلعي 
إقلمة شهرزام، الطلبق اليفلي محل 
رقم 43  وليز  48888 مراكش املغرب 
نتيجة ل : خيلرة أكثر من ثالثة أربلع 

من رأسدلل الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
شهرزام،  إقلمة  املراكشيين،  قدملء 
وليز     43 رقم  محل  اليفلي  الطلبق 

48888 مراكش املغرب. 
و عين:

و  ال رمعي  علمل    الييد)ة( 
 4 رقم  ڤيال  فرح  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   48888 الشدلجي   النخيل 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29672د.
49Iد

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

اينوراد
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

SBAAI AUDIT & EXPERTISE
سلحة املدينة عدلرة مارالفرح د 

الطلبق 4 رقم د) ، 98888، طنجة 

املغرب

اينورام شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة صالح 

الدين اايوبي ، فيال ميمي كللب  - 

98888 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

55)د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : اينورام.

تييير     : بإيجلز  الشركة  غرض 

عن  العقلرات  انواع   وديع  إمارة  و 

طريق الشراء، البيع، البنلء أو الكراء.
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

صالح الدين اايوبي ، فيال ميمي كللب  

- 98888 طنجة  املغرب .

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

هولدين  كللبدييم  الشركة 

88د  بقيدة  حصة   95   : اوفشور 

مرهم للحصة .

بقيدة  حصة   5   : اف�ضي  الشركة 

88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

هولدين  كللبدييم  الشركة 
اوفشور عنوانه)ا( زنقة صالح الدين 

 98888 كللب   ميمي  فيال   ، اايوبي 

طنجة  املغرب .
الشركة اف�ضي عنوانه)ا( 65  زنقة 

بلك 75887 بلريز فرنيل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  سوجي  فريدريك  الييد 
دد بيس، زنقة  بلرير   2888د  روميز 

فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247976.
58Iد

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

كونيكط
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SBAAI AUDIT & EXPERTISE
سلحة املدينة عدلرة مارالفرح د 

الطلبق 4 رقم د) ، 98888، طنجة 
املغرب

كونيكط شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سلحة 
ابراهيم الروماني ، زنقة ال سينل ، 

إقلمة بيتهوفن II الطلبق الثللث رقم 
2)  - 98888 طنجة  املغرب  
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57)د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

كونيكط.
التصدير   : بإيجلز  الشركة  غرض 
بللجدلة  والتوزيع  البيع   ، واإلستيرام 
اإللكترونية  لالوهزة  والتقييط 

والكهربلئية و معدات اإلتصلل.
سلحة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 ، سينل  ال  زنقة   ، الروماني  ابراهيم 
الثللث رقم  الطلبق   II بيتهوفن  إقلمة 

2)  - 98888 طنجة  املغرب  .



23879 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

88د    : فرولني   مهدي  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييدة مهدي فرولني  عنوانه)ا( 
عدلرة  العربية  الجلمعة  سلحة 
 98888  26 رقم   9 الطلبق  وريغلجي 

طنجة  املغرب  .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فرولني   مهدي  الييد 
عدلرة  العربية  الجلمعة  سلحة 
 98888  26 رقم   9 الطلبق  وريغلجي 

طنجة  املغرب  
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247977.
Iد5د

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

شاكوش فرير
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
شلكوش فرير شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

مروتشة ملعب - 52888 الرشيدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7255
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  82 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد شلكوش فرير  مبلغ 
وعنوان  مرهم   58.888 رأسدللهل 
مروتشة  قصر  اإلوتدلعي  مقرهل 
املغرب  الرشيدية   52888  - ملعب 

نتيجة ل : ازمة شغل.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
الرشيدية   52888  - ملعب  مروتشة 

املغرب. 
و عين:

شكوش  الحيين   الييد)ة( 
ملعب  مروتشة  قصر  وعنوانه)ا( 
كدصفي  املغرب  الرشيدية   52888

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 87 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

شتن ر د282 تحت رقم 397.
52Iد

Naima fellaha sarl au

Naima fellaha
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Naima fellaha sarl au
 hay essalam dhar 257د

lemhalla ، 60000، وودة املغرب
Naima fellaha شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

 hay وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 257د
 essalam dhar lemhalla - 68888

وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د3637.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  Naima fellaha الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
 hay وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 257د

 essalam dhar lemhalla - 68888

وودة املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 

النشلط مند افتتلح الشركة.

257د  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

 hay essalam dhar lemhalla -

68888 وودة املغرب. 

و عين:

الييد)ة( محدد امين  بلقلسمي و 

 hay essalam dhar عنوانه)ا( 257د

املغرب  وودة   elmhalla 68888

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  د8  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم )324.

53Iد

إئتدلنية برامي

EL AIRECH TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

إئتدلنية برامي

شلرع محدد الخلمس عدلرة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 58د43، ابن 

ورير املغرب

EL AIRECH TRAVAUX شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي 

الفرح رقم 489  - 58د43 ابن ورير  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د6).

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل  د282  شتن ر  8د  في  املؤرخ 

EL AIRECH TRAVAUX شركة ذات 

رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

 -   489 رقم  الفرح  حي  اإلوتدلعي 

نتيجة  املغرب  ورير   ابن  58د43 

لعدم بلوغ ااهداف.

و عين:
 EL HACHEMI  EL الييد)ة( 
الفرح  حي  وعنوانه)ا(   HAIRECH
489  58د43 ابن ورير  املغرب  رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 8د شتن ر د282 وفي حي الفرح 
رقم 489  - 58د43 ابن ورير  املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير بتلريخ 6د شتن ر 

د282 تحت رقم 443.
54Iد

smaticomp

ORNORM STUDIO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

ORNORM STUDIO شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  رقم 597 
تجزئة امليلر زنقة  آسفي  - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28427د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ORNORM STUDIO
غرض الشركة بإيجلز : الدعلية و 

التواصل.
عنوان املقر االوتدلعي :  رقم 597 
 48888  - تجزئة امليلر زنقة  آسفي  

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

  : تدي  وو�ضي  لكرسيل  الييد  
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
  : فريدريك   ألك�ضي  لبغو  الييدة 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 : تدي  وو�ضي  لكرسيل  الييد  

588 بقيدة 88د مرهم.
 : فريدريك   ألك�ضي  لبغو  الييدة 

588 بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
تدي  وو�ضي  لكرسيل  الييد  
دد758  بلش  زنقة  بيس   6 عنوانه)ا( 

بلريس دد758  بلريس  فرنيل.
فريدريك   ألك�ضي  لبغو  الييدة 
7د758  ملر�ضي  زنقة  )8د  عنوانه)ا( 

بلريس  7د758  بلريس  فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
تدي  وو�ضي  لكرسيل  الييد  
دد758  بلش  زنقة  بيس   6 عنوانه)ا( 

بلريس دد758  بلريس  فرنيل
فريدريك   ألك�ضي  لبغو  الييدة 
7د758  ملر�ضي  زنقة  )8د  عنوانه)ا( 

بلريس  7د758  بلريس  فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29782د.
55Iد

STE AUCOGEST SARL

ALHAGONIA TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3989 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
ALHAGONIA TRAVAUX شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 82 
عدلرة أ مشروع ايت عبد املومن 

الدشيرة الجهلمية  - 6368) انزكلن 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

دد)24

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ALHAGONIA TRAVAUX

غرض الشركة بإيجلز : - استغالل 

املحلور..

 82 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

املومن  عبد  ايت  مشروع  أ  عدلرة 

انزكلن   (6368  - الجهلمية   الدشيرة 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الييد بوزحلي الحيين 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد بوزحلي الحيين عنوانه)ا( 

موار امي اوكلمير فم الحصن  4888) 

طلطل املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد بوزحلي الحيين عنوانه)ا( 

موار امي اوكلمير فم الحصن  4888) 

طلطل املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بلنزكلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2473.

56Iد

مكتب املحلسبة

وسيم قرباش

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحلسبة

طريق العرائش عدلرة أوعون  رقم 

7 الطلبق الثلني القصر الكبير ، 

58د92، القصر الكبير املغرب

وسيم قربلش شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : اقلمة 

م روكة رقم )2 القصر الكبير  - 

58د92 القصر الكبير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.765

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

ميؤولية  ذات  شركة  قربلش  وسيم 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 

م روكة  اقلمة  اإلوتدلعي  مقرهل 

58د92   - الكبير   القصر   2( رقم 

القصر الكبير املغرب نتيجة لتصفية 

الشركة.

و عين:

و  قربلش  عبداالله    الييد)ة( 

عنوانه)ا( موار ابداوة قدقوم الزوامة 

القصر الكبير  58د92 القصر الكبير 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

اقلمة  وفي  د282  نون ر  دد  بتلريخ 

 - الكبير   القصر   2( رقم  م روكة 

58د92 القصر الكبير املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقصر الكبير  بتلريخ 22 

نون ر د282 تحت رقم 336.

57Iد

BUSINESS CENTER.COM

SALAMA PALME
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شلرع عبد املومن رقم 236 إقلمة 

ف ) الطلبق الثلني رقم 6 ، 28398، 
الدارالبيضلء املغرب

SALAMA PALME شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 
بومنيب 58د52 - 52888 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د287د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  7د28  نون ر   2(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SALAMA PALME
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخلرج:
اانشطة  وديع  تشغيل   •

الزراعية.
وزراعة  الزراعية  اارا�ضي  زراعة   •

النخيل وااشجلر املثدرة.
البيئية  لألعدلل  مشتل   •

وامليلحلت الخضراء.
• الدراسلت وامليلعدة الفنية.

• تشغيل وإمارة املزارع واملدتلكلت 
الزراعية.

• التندية امليتدامة والبيئة.
• تحقيق مشلريع التندية.

بيولووية  مورة  وتشغيل  إتقلن   •
ذات طبيعة نبلتية أو حيوانية وتشكل 
لتكشف  ضرورية  أكثر  أو  خطوة 

الدورة ؛
لعدلية  امتدام  هي  التي  املزرعة   •

اإلنتلج )التجهيز ، البيع املبلشر(.
• التعلقد من البلطن ، في املغرب 
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هذه  العدالء  لعالقة   ، الخلرج  في  أو 
لصللح الشركلت املؤسية في املغرب 
عالقة  تحقيق  يدكن  الخلرج  وفي 
املدكنة  الوسلئل  بكل  هذه  العدالء 
والتي تيدح بهل اللوائح املغربية ، وال 
الهلتف وال ريد اإللكتروني  سيدل ع ر 

وقنلة الدرمشة ؛
وتشغيل  وحيلزة  إنشلء   •
واملخلزن  التجلرية  ااعدلل  وديع 
والفروع  والوكلالت  وامليتومعلت 
اانشطة  بددلرسة  سيدح  مدل   ،

املذكورة أعاله ؛
وديع  فإن   ، أعم  وبشكل 
أو  الصنلعية  أو  التجلرية  املعلمالت 
تتعلق  العقلرية  أو  املنقولة  أو  املللية 
بشكل مبلشر أو غير مبلشر بأي من 
ااشيلء املذكورة أعاله ، أو بأي أشيلء 
املحتدل  ومن   ، ذات صلة  أو  مدلثلة 

أن تعزز تطوير الشركة..
قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الرشيدية   52888  - 58د52  بومنيب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 988   : الدين  ودلل  علي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
88د    : بنديرة  خديجة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد علي ودلل الدين عنوانه)ا( 
 28888 اليكتلني  حين  محج   37

الدار البيضلء املغرب.
الييدة خديجة بنديرة  عنوانه)ا( 
 28888 اليكتلني  حين  محج   37

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد علي ودلل الدين عنوانه)ا( 
 28888 اليكتلني  حين  محج   37

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
I)5د

FIDUCIARE ECF

KALP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 46د

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
KALP شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق 2 رقم 6 - 
28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.KALP : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االتصلل الهلتفي.
عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق 2 رقم 6 - 28888 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : احيلن  اولشكر  الييد 
حصة بقيدة 88.888د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد اولشكر احيلن عنوانه)ا( 
3د  د6 شقة  اقلمة فلل الهنلء عدلرة 
 28488 اليبع  عين  الوحدة  طريق 

الدار البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة :

الييد اولشكر احيلن عنوانه)ا( 
3د  د6 شقة  اقلمة فلل الهنلء عدلرة 
 28488 اليبع  عين  الوحدة  طريق 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 2د4د8).
59Iد

FIDUCIAIRE DARALHISBA

»MUREED« شركة
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 32د

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة »MUREED«  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
اليفلي زنقة د الرقم 35 تجزئة 
القونة برشيد - 88د26 برشيد 

املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.(7(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعيين  )د أكتوبر  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( الزاهد  

حدزة  كديير وحيد
تبعل إلقللة ميير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 484د.
68Iد

فيكوج مو سوس ش م م للشريك الوحيد

 LA - الفاك دوسيون بلو ش م م
 VAGUE D›OCEAN BLEU

SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

فيكوج مو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شلرع العقبة، ، 44888، 

الصويرة املغرب

 LA - الفلك موسيون بلو ش م م

  VAGUE D›OCEAN BLEU SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 67، شلرع 

موالي علي الشريف، حي التالل - 

44888 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د47.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

 LA  - م  م  ش  بلو  موسيون  الفلك 

   VAGUE D’OCEAN BLEU SARL

مرهم  8.888د)  رأسدللهل  مبلغ 

شلرع   ،67 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 

 - التالل  حي  الشريف،  علي  موالي 

 : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة   44888

نهلية عقدة التييير الحر و كذا بيبب 

تدعيلت ولئحة فيروس كورونل.

و حدم مقر التصفية ب 67، شلرع 

 - التالل  حي  الشريف،  علي  موالي 

44888 الصويرة املغرب. 

و عين:

الييد)ة( فؤام  اعزام و عنوانه)ا( 

حي  الشريف،  علي  موالي  شلرع   67

املغالب  الصويرة   44888 التالل 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

مل  : ورم  بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 

تبقى من مدتلكلت الشركة و بيعهل و 

كذا تصفية الديون.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللصويرة  بتلريخ 9د نون ر 

د282 تحت رقم 4د4.

Iد6د
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 INFRARED GENERAL
ENTREPRISE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .58
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 INFRARED GENERAL

ENTREPRISE  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )د شلرع 
اراكون طنجة  - 98888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.68665

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أبريل   87 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 INFRARED الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ     GENERAL ENTREPRISE
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
اراكون  شلرع  )د  اإلوتدلعي  مقرهل 
طنجة  - 98888 طنجة املغرب نتيجة 

ل : قلة االعدلل .
و حدم مقر التصفية ب )د شلرع 
طنجة   98888  - طنجة   اراكون 

املغرب. 
و عين:

و  علمل  بولعيش   الييد)ة( 
عنوانه)ا( اقلمة امليتقبل سد طلبق 
املغرب  طنجة   98888 44د  رقم   83

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: )د شلرع اراكون طنجة 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل   2( بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3927.
62Iد

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

برنت اس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2888
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
برنت اس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الشقة 
رقم دد الطلبق 3 إقلمة ريلن وودة - 

68888 وودة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2(425

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( عزيز بوسحلبة 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
أكتوبر   27 بتلريخ  مربلح  يوسف 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   84 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3793.

63Iد

GENIOS CONSEIL

GENIOS CONSEIL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

GENIOS CONSEIL
45د شلرع محدد الخلمس الطلبق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شقة

Maroc
GENIOS CONSEIL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 47 مفتلح 

الخير شلرع وجي العهد طنجة - 
98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د283د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GENIOS CONSEIL
تشغيل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وفي  أشكلله  بكلفة  التصديم  مكتب 

كلفة املجلالت.
عنوان املقر االوتدلعي : 47 مفتلح 
الخير شلرع وجي العهد طنجة - 98888 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : الهلشمي  سعد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : وحدلن  عصلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  وحدلن  عصلم  الييد 
الشطر  االسدلعلية  ريلض  تجزئة 
عرمة  عين  والل  ايت   558 رقم  ك 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب.
عنوانه)ا(  الهلشمي  سعد  الييد 
اليبع  عين  3د  رقم  عكلشة  حي 
الدار البيضلء 28598 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  وحدلن  عصلم  الييد 
الشطر  االسدلعلية  ريلض  تجزئة 
عرمة  عين  والل  ايت   558 رقم  ك 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   24 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د24635.

64Iد

LE LEGALISTE

LAZULIS AUDIT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LAZULIS AUDIT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 63 ،شلرع 
بشير اإلبراهيمي ، الطلبق الثلني 
،رقم 8د الويروند - 28888 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52274

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LAZULIS AUDIT
إثبلت   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وحيلبلت  املوازنلت  وصدق  صحة 
النتلئج والقوائم املحلسبية واملللية ؛
أنواع  من  نوع  أي  تيليم   
رأيه  إبداء  تتضدن  التي  الشهلمات 
أو عدة حيلبلت ملختلف  في حيلب 

املنشآت والهيئلت؛
حيلبلت  مراقب  بدهدة  القيلم 

الشركلت.
العينية  الحصص  بتقويم  القيلم 
في  امليلهدة  سبيل  عل   املقدمة 

الشركلت
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وديع أعدلل املحلسبة واملراوعة 

واملحلسبة واملراوعة التنظيدية.

مراوعة وتقييم وتنظيم حيلبلت 

الشركلت واملؤسيلت.

تحليل وتنظيم نظم املحلسبة.

وصيلنتهل  الحيلبلت  فتح 

ومراقبتهل  ومركزيتهل  وتصحيحهل 

وإيقلفهل ؛

والقيلم  واآلراء  املشورة  تقديم 

والضريبية  القلنونية  بلاعدلل 

والتنظيدية  واملللية  واالقتصلمية 

املتعلقة بحيلة الشركلت واملؤسيلت.

املعلوملت  نظم  وديع  تنظيم 

تشخيص  أي  إوراء  التجلرية. 

وقلنونية  اقتصلمية  مراسلت  وأي 

ومحلسبية ومللية ومللية واوتدلعية ؛

تقييم االعدلل؛

تنظيم الندوات والتدريب.

عنوان املقر االوتدلعي : 63 ،شلرع 

بشير اإلبراهيمي ، الطلبق الثلني ،رقم 

8د الويروند - 28888 الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : ملوان  صلرة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ملوان  صلرة  الييدة 

.- - - -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  ملوان  صلرة  الييدة 

- - - -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88763).

65Iد

LE LEGALISTE

BASRAOUI DEVELOPMENT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

  BASRAOUI DEVELOPMENT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د6 شلرع 
اللة يلقوت زاوية مصطفى املعلني 

الطلبق الثلني رقم 62 مركز الريلض  
- 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. BASRAOUI DEVELOPMENT
حيلزة،   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
بيع  ترويج،  بنلء،  إمارة،  تشغيل، 
امللكية  وحقوق  املبلني  وديع 
املعدول  للنصوص  واملدتلكلت، وفقل 

بهل.
نتيجة لذلك، ستكون قلمرة عل  

الوسلئل  بجديع  االستحواذ   -
اارا�ضي  وديع  عل   القلنونية 
منشآت  عل   املحتوية  أو  املكشوفة 
هذه  عل   والقيلم  هدمهل،  ليتم 
الخدملتية  ااعدلل  بجديع  اارا�ضي 
وبنلء  التقييم،  عدليلت  ووديع 
وديع املنشآت املخصصة لإلسكلن، 

الصنلعي،  اإلماري،  املنهي،  التجلري، 
الييلحي وغيرهل. 

أو  املذكورة  املبلني  وتأوير  بيع   -
تشغيلهل بأي طريقة أخر .

املعدات  وديع  واستيرام  شراء   -
املتعلقة  واملنتجلت  واملوام  واآلالت 

بلاشيلء املذكورة..
عنوان املقر االوتدلعي : د6 شلرع 
املعلني  مصطفى  زاوية  يلقوت  اللة 
الطلبق الثلني رقم 62 مركز الريلض  - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة مريم البصروي  :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
البصروي    مريم  الييدة 

عنوانه)ا( - - - -.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة مريم البصروي  عنوانه)ا( 

- - - -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8869).
66Iد

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

PHARMACIE ABOU ILYASS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE ABOU ILYASS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 3، 
اقلمة د,مجدوعة 9، حي الفضل 
2،سيدي مومن الدارالبيضلء - 

28478 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PHARMACIE ABOU ILYASS
غرض الشركة بإيجلز : صيدلية .

 ،3 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الفضل  حي   ،9 د,مجدوعة  اقلمة 
 - الدارالبيضلء  مومن  2،سيدي 

28478 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (88.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
االصل   : نورالدين  فلخر  الييد 
 ،3 رقم  في  امليتغل  التجلري 
الفضل  حي   ،9 د,مجدوعة  اقلمة 
تحت  الدارالبيضلء  مومن  2،سيدي 
في  املسجل  إليلس  فلرمل�ضي  إسم 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  سجل 
الرقم:353788  تحت  بللدارالبيضلء 

بقيدة 88.888) مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  نورالدين  فلخر  الييد 
طلبق  رقم233  العللية  تجزئة 
 29648 البيضلء  مليل  تيط  سفلي 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  نورالدين  فلخر  الييد 
طلبق  رقم233  العللية  تجزئة 
 29648 البيضلء  مليل  تيط  سفلي 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
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7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
نون ر د282 تحت رقم 88665).

67Iد

فيدكيكو

DATAVALUE    دطفليو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

فيدكيكو
د7 محج الحين التلني الطلبق 
ااول عل  اليدين، 38د28، الدار 

البيضلء املغرب
DATAVALUE    مطفليو شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د زنقة 
الحرية طلبق 3 شقة 5 البيضلء 

الدار البيضلء 28378 الدار البيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د675د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

DATAVALUE    مطفليو.
تصديم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املعلوملت  تكنولوويل  وتطوير 
وحلول  واالتصلالت  والشبكلت 
ذلك  في  بدل  الراميوية  االتصلالت 
والتطوير  والتجديع  التصنيع 

والتكلمل.
اامنية،  الحلول  وتطوير  تصديم 
وأمن  امللمي،  اامن  ذلك  في  بدل 

تكنولوويل املعلوملت
8د زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
البيضلء   5 شقة   3 طلبق  الحرية 
الدار البيضلء 28378 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد   الييد ايت قدور سعيد :  

333 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 

  : توفيق  ااخضري  الييد  الييد 

333 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 

  : حين  االو�ضي  الييد  الييد 

334 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

سعيد  قدور  ايت  الييد  الييد 

 hay nassim res mouna عنوانه)ا( 

الدار   imm 22د appt22 4232د

البيضلء املغرب.

توفيق  ااخضري  الييد  الييد 

 res dar boutaina appt عنوانه)ا( 

 A8د secteur 23 hay riad rabat

84د8د الربلط املغرب.

حين  االو�ضي  الييد  الييد 

 RES ERRAHA  72 عنوانه)ا( 

 ETAGE 2 APPT 7 BD YAKOUB EL

MANSOUR  28888 الدار البيضلء 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

سعيد  قدور  ايت  الييد  الييد 

 hay nassim res mouna عنوانه)ا( 

الدار   imm 22د appt22 4232د

البيضلء املغرب

توفيق  ااخضري  الييد  الييد 

 res dar boutaina appt عنوانه)ا( 

 A8د secteur 23 hay riad rabat

84د8د الربلط املغرب

حين  االو�ضي  الييد  الييد 

 RES ERRAHA ETAGE 72 )عنوانه)ا

 2 APPT 72 BD YAKOUB EL

MANSOUR  28888 الدار البيضلء 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 793682.

I)6د

NKH CONSULTING SARL

INSTRAB
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA ( APP د TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
INSTRAB شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة رقم 
4 االبق د اقلمة قلمر مرس الخير 
تدلرة تدلرة 2888د تدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د3475د/2273
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.INSTRAB
تركيبلت   : بإيجلز  الشركة  غرض 

كهربلئية وأشغلل مختلفة.
عنوان املقر االوتدلعي : شقة رقم 
4 االبق د اقلمة قلمر مرس الخير تدلرة 

تدلرة 2888د تدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 688   : بلحفيظ  عدلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : بندرويش  هشلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بلحفيظ  عدلم  الييد 
موار بنلصر ونوبي رقم 928  2888د 

تدلرة املغرب.
الييد هشلم بندرويش عنوانه)ا( 
حي النصر عدلرة 43د شقة 7 2888د 

تدلرة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بلحفيظ  عدلم  الييد 
موار بنلصر ونوبي رقم 928  2888د 

تدلرة املغرب
تم اإليداع القلنوني ب-  بتلريخ 23 

نون ر د282 تحت رقم 74)6.
69Iد

ADVOLIS

SAIDIA ENTERTAINMENT
إعالن متعدم القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 SAIDIA ENTERTAINMENT
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 5) شلرع 
محدد الخلمس - 68888 وودة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.37325

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 4د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د8:  رقم  قرار 
مليلي: فوت الييد بنيس عبد املجيد 
288 حصة اوتدلعية لفلئدة الييد 
سهول  الييد  فوت   -. علي  بغدامي 
لفلئدة  اوتدلعية  88د حصة   عدلم 
الييد  فوت   - علي.  بغدامي  الييد 
اوتدلعية  حصة    58 عدلم  سهول 

لفلئدة الييد سهول يوسف
عل   ينص  الذي   :82 رقم  قرار 
عبد  بنيس  الييد  وهب  مليلي: 
اوتدلعية  حصة   388 املجيد 
 SAIDIA شركة«  في  يدلكهل  التي 
لصللح   »ENTERTAINMENT

الييدة بنيس فتحية
عل   ينص  الذي   :83 رقم  قرار 
العلم  الجدع  أعضلء  اتفق  مليلي: 
عبد  بنيس  الييد  مغلمرة  عل  
من  واستقللته  للشركة  املجيد 
يكون  وبذلك  كدييرمشلرك  منصبه 
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الييد سهول يوسف امليير الوحيد 
الصالحية  كلمل  وإعطلئه  للشركة 
لتيير وتدثيل الشركة وذلك ملدة غير 

محدومة
عل   ينص  الذي   :84 رقم  قرار 
العلم  الجدع  اعضلء  اتفق  مليلي: 
القلنون  تحيين  عل   وبلالودلع 

االسل�ضي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
الذي  االسل�ضي:  القلنون  رقم  بند 
القلنون  تحيين  مليلي:  عل   ينص 

االسل�ضي
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3987.
78Iد

الشتيوي امريس

Sté DREAM DOUGH SARL-  
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي امريس
حي املييرة الخضراء م/أ زنقة/82 
رقم /4د ، 58د92، القصر الكبير 

املغرب
  Sté DREAM DOUGH SARL-AU  
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
ااندلس م/ م زنقة 9د الطلبق 
3 الشقة رقم ) القصر الكبير  - 
58د92 القصر الكبير  املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3)د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Sté    : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. DREAM DOUGH SARL-AU
توزيع   -   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املنتجلت الغذائية .
 - االستيرام والتصدير..

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 3 الطلبق  9د  زنقة  م  م/  ااندلس 
الشقة رقم ) القصر الكبير  - 58د92 

القصر الكبير  املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : العورفي   نيرين  الييدة 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييدة نيرين العورفي  عنوانه)ا( 
شلرع البلدية زنقة السجن املدني رقم 

85 58د92 القصر الكبير  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة نيرين العورفي  عنوانه)ا( 
شلرع البلدية زنقة السجن املدني رقم 

85 58د92 القصر الكبير  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقصر الكبير  بتلريخ 23 

نون ر د282 تحت رقم 769.

Iد7د

A&O

WINEO GESTION
تعيين مدير علم

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26
28258، الدار البيضلء املغرب
WINEO GESTION شركة  

امليلهدة
وعنوان مقرهل االوتدلعي 2د زنقة 
السخلوي حي الهيبومروم - 28888 

الدار البيضلء املغرب .
تعيين مدير علم

رقم التقييد في السجل التجلري 
.284779

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 2د مون ر )د28

عثدلن  الييد)ة(  تعيين  تقرر 
لشركة  علمل  مديرا  رقعي  الشلوي 
WINEO GESTION بتلريخ 22 أبريل 

9د28
فيدل  املخولة  الصالحيلت  وتتدثل 

يلي: نلئب املدير العلم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 99د795.
72Iد

SOCOGENA

CLOUTIGER كلوتيغر
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

CLOUTIGER كلوتيغر                                          
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 

375 تجزئة الندلء بنيومة                     
فلس 38888 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   29
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

CLOUTIGER كلوتيغر.
تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
االشغلل  في  مقلولة  حديدية-  موام 

العدومية -بيع موام  البنلء.

عنوان املقر االوتدلعي : رقم 375 
 38888 فلس  بنيومة  الندلء  تجزئة 

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد مفيد فؤام :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد مفيد فؤام عنوانه)ا( زنقة 
االول  الطلبق   3 الشقة  امينة  اللة 

م.ج             38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد مفيد فؤام عنوانه)ا( زنقة 
االول  الطلبق   3 الشقة  امينة  اللة 

م.ج  38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 43)4.
73Iد

KHETTA TRANS SARL

KHETTA TRANS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

KHETTA TRANS SARL
حي الفرموس رقم 227 ، 2888د، 

تدلرة املغرب
KHETTA TRANS SARL شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

الفرموس رقم 227  - 2888د تدلرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)264د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  )د28  شتن ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KHETTA TRANS SARL
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
لبضلئع ,أعدلل النلء وأعدلل مختلفة 

,اإلستيرام و التصدير.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تدلرة  2888د   -   227 رقم  الفرموس 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد أحدد زملرنة :  348 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد خطة الغلزي :  338 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد خطة بللعربي :  338 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  زملرنة  أحدد  الييد 
4888د   الحوزية  )د  رقم  ل  بلوك 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  الغلزي  خطة  الييد 
الصبلح  غلنم  اوالم  برينيس   موار 

2858د الصخيرات املغرب.
عنوانه)ا(  بللعربي  خطة  الييد 
الصبلح  غلنم  اوالم  برينيس   موار 

2858د الصخيرات املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  زملرنة  أحدد  الييد 
4888د   الحوزية  )د  رقم  ل  بلوك 

القنيطرة املغرب
عنوانه)ا(  الغلزي  خطة  الييد 
الصبلح  غلنم  اوالم  برينيس   موار 

2858د الصخيرات املغرب
عنوانه)ا(  بللعربي  خطة  الييد 
الصبلح  غلنم  اوالم  برينيس   موار 

2858د الصخيرات املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   26 بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

)د28 تحت رقم 863د.

74Iد

FEED AND FOOD ADDITIFS SA

FEED AND FOOD ADDITIFS
إعالن متعدم القرارات

FEED AND FOOD ADDITIFS SA
 Lot ERAC, N° 29د Zone

 Industrielle Mohammedia ،
28999، Mohammedia MAROC
  FEED AND FOOD ADDITIFS

»شركة  امليلهدة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 
 LOT ERAC ZONE 29د

 INDUSTRIELLE 29د LOT
 ERAC ZONE INDUSTRIELLE -

.MOHAMMADIA MAROC
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
5د38.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 7د يونيو 2828

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
الحلمل  خيري  عالل  الييد  تعيين 
وديد  كديير   D2589د للب.و 
الييد  لوفلة  تبعل   )PDG( للشركة 
غلية  إج   وذلك  اليو�ضي,  الدين  خير 

الجدع العلم لينة 2823. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
املوقع  خيري  عالل  الييد  سعت ر 
بلإلمارة  يتعلق  مل  كل  في  الوحيد 
اليومية للشركة في إطلر الصالحيلت 
ااسل�ضي  النظلم  بدووب  له  املخولة 
فهو  البنكية,  للوثلئق  بللنيبة  .أمل 
خيري  عالل  الييد  توقيع   -: كللتلجي 
أو  البوزكوري  محدد  الييد  أو 
الييدة  مع  ملثوني  محدد  الييد 
عالل  الييد  توقيع   - بنحدلن  سهلم 
البوزكوري  محدد  الييد  أو  خيري 
الييد  مع  ملثوني  محدد  الييد  أو 
توقيع   - بنعبدهللا  الشلوني  امريس 
الييد عالل خيري مع  الييد محدد 
ملثوني - توقيع الييد عالل خيري مع  
توقيع    - البوزكوري  محدد  الييد 
الييد محدد ملثوني مع  الييد محدد 

البوزكوري
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
عدر  الييد  بلستقللة  اإلقرار  مليلي: 

بنعيل�ضي العلمي  من منصبه كعضو 
امريس  الييد  وتعيين  إمارة  مجلس 
الشلوني بنعبدهللا الحلمل للب.و رقم 
)د  من  ابتداء  ذلك  و   UY(88(82
العلم  الجدع  غلية  إج    2828 يونيو 
لينة 2823. تدت املصلمقة عل  هذا 
االعتيلمي  العلم  الجدع  القرار خالل 

املنعقد بتلريخ 25 يونيو 2828.
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 
ودم   قلنونين  مدثلين  اإلقراربتعيين 
و   ZALAR HOLDING لشركتي 
سهلم  الييدة  وهدل   ALF TANSIFT
عل   ملثوني  محدد  الييد  و  بنحدلن 

الترتيب.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

Néant
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د  بتلريخ  بلملحددية   االبتدائية 

شتن ر 2828 تحت رقم 845د.
75Iد

ME FIDUCIAIRE 

ALIHOTRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
ALIHOTRANS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د8د شلرع 
املوج  عبد العزيز مكتب 4  - 4888د 

القنيطرة املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.59449

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  ALIHOTRANS الوحيد  الشريك 

مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
د8د شلرع  وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
املوج  عبد العزيز مكتب 4  - 4888د 
القنيطرة املغرب  نتيجة ل : غيلب تلم 

للنشلط التجلري.
و حدم مقر التصفية ب د8د شلرع 
املوج  عبد العزيز مكتب 4  - 4888د 

القنيطرة املغرب. 
و عين:

و عنوانه)ا(  الييد)ة( علي   حرر 
عبدو  محدد  و  سبتة  زنقة  زاوية   36
الشقةد اقلمة كنزة  4888د القنيطرة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 5557.
76Iد

العيلط زينب

EL AIAT ACCOUNTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العيلط زينب
شلرع الداي ولد سيدي بلبل زنقة 

 AV DAY الوالء اقلمة الصفل تطوان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 94030، TETOUAN
املغرب

EL AIAT ACCOUNTING شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدع 

ايراك اقلمة شدس 3 الطلبق الثللث 
رقم ) مرتيل  - 58د93 مرتيل  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
94د3.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر  3د  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
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 EL AIAT الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدللهل  مبلغ    ACCOUNTING
مقرهل  وعنوان  مرهم  8.888د 
اإلوتدلعي مجدع ايراك اقلمة شدس 
 - مرتيل    ( رقم  الثللث  الطلبق   3
 : ل  نتيجة  املغرب  مرتيل   58د93 

عدم تحقيق الهدف .
شلرع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
عدلرة  الوالء  زنقة  بلبل  سيدي  الداي 
 TETOUAN 93888 -  الصفل تطوان

املغرب. 
و عين:

العيلط  زينب   الييد)ة( 
بلبل  سيدي  الداي  شلرع  وعنوانه)ا( 
تطوان  الصفل  عدلرة  الوالء  زنقة 
)ة(  كدصفي  املغرب  تطوان   93888

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتلريخ 27 أكتوبر 

د282 تحت رقم 4582.

77Iد

العيلط زينب

INANO IMMO SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

العيلط زينب
شلرع الداي ولد سيدي بلبل زنقة 

 AV DAY الوالء اقلمة الصفل تطوان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 94030، TETOUAN
املغرب

INANO IMMO SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق وام 
الو 3.5 كم تطوان - 93888 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.32(4

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ    INANO IMMO SARL
وعنوان  مرهم  288.888.د  رأسدللهل 
 3.5 الو  وام  طريق  اإلوتدلعي  مقرهل 
املغرب  تطوان   93888  - تطوان  كم 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
كلبونيكرو تجزئة الرملل شلرع قرطبة 

رقم 7د  - 58د93 مرتيل املغرب. 
و عين:

و  العيري  االمين    الييد)ة( 
عنوانه)ا( حي كلبونيكرو تجزئة الرملل 
شلرع قرطبة رقم 7د مرتيل   58د93 
مرتيل املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   84 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 47)4.

I)7د

CABINET BENISSA

BEST MACHINERY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 5د

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

BEST MACHINERY شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اللة 
الشلفية زنقة 89 رقم 7 ب مكرر . 
طنجة - 98888 طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.47735

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  ينلير  2د  في  املؤرخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 BEST الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدللهل  مبلغ    MACHINERY

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

زنقة  الشلفية  اللة  حي  اإلوتدلعي 
89 رقم 7 ب مكرر . طنجة - 98888 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب   طنجة 

نشلط الشركة.

و حدم مقر التصفية ب حي اللة 
 . مكرر  ب   7 رقم   89 زنقة  الشلفية 

طنجة - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

و  بلهلمية  يوسف    الييد)ة( 

زنقة  الشلفية  اللة  حي  عنوانه)ا( 
 98888 طنجة   . مكرر  ب   7 رقم   89

طنجة املغرب  كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

ينلير   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 639.

79Iد

LE PREMIER CONSEIL

DEEP IN VIEW
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DEEP IN VIEW شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 8) 

الشقة رقم 2 املييرة د حرف أ 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

5د827د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   23 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( عبد املنعم كلمي 
288 حصة اوتدلعية من أصل 288 
يوسف  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

العيلجي بتلريخ 23 شتن ر د282.
حدلم  كدلل  )ة(  الييد  تفويت 
288 حصة اوتدلعية من أصل 288 
يوسف  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

العيلجي بتلريخ 23 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )د296د.

8I)د

أحدد الفراوي

PRIMO CASH PLUS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أحدد الفراوي
33 مرب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

888د3، صفرو املغرب
PRIMO CASH PLUS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الركلمة اموزار كندر  - 258د3 صفرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   29
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PRIMO CASH PLUS
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تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
االموال والخدملت املرتبطة .

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الركلمة اموزار كندر  - 258د3 صفرو 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : تعليت   او  الييد ووام 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اوتعليت  ووام  الييد 
258د3  كندر   ايدوزار  الركلمة  شلرع 

صفرو املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اوتعليت  ووام  الييد 
258د3  كندر   ايدوزار  الركلمة  شلرع 

صفرو املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بصفرو   االبتدائية 

د282 تحت رقم د9/2د7.

Iد)د

UNIQUE LOCATION DE VOITURE

الوحيد لكراء السيارات
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 UNIQUE LOCATION DE
VOITURE

 RUE SERGENT LEVET 33-4
 GUELIZ marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
الوحيد لكراء الييلرات  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4ـ33 زنقة 
سرولن لوفي وليز  مراكش 48888 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.52543

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  د3  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
لكراء  الوحيد  الوحيد  الشريك  ذات 
 588.888 رأسدللهل  مبلغ  الييلرات   
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4ـ33 
مراكش  وليز   لوفي  سرولن  زنقة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888

توقف نشلط الشركة.
و حدم مقر التصفية ب 4ـ33 زنقة 
 48888 مراكش  وليز   لوفي  سرولن 

مراكش املغرب. 
و عين:

نجلفي  الطللب   حيين  الييد)ة( 
سرولن  زنقة  4ـ33  عنوانه)ا(  و 
املغرب  مراكش   48888 وليز   لوفي 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 84)29د.
2I)د

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SWITCH DIGITAL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
) شلرع فلس الطلبق ااول رقم د ، 

98888، طنجة املغرب
SWITCH DIGITAL  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محج 

موالي يوسف اقلمة حدزة الطلبق 
بين أر�ضي رقم 2 - 98888 طنجة 

املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
647ددد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  ينلير  5د  في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

بوشيخي محدد أمين كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس   38 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 64)248.
3I)د

CABINET BAHMAD

 MEDI QUEST
CASABLANCA-PRIVE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقلمة مراكش بالزا عدلرة م د شقة 
ب د2 الطلبق الثلني وليز مراكش 
إقلمة مراكش بالزا عدلرة م د شقة 
ب د2 الطلبق الثلني وليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
MEDI QUEST CASABLANCA-
PRIVE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 372 شلرع 
غلندي، - 28888 الدار البيضلء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د36255.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  دد28  شتن ر   38 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
سني  نبيل   )ة(  الييد  تفويت 
اوتدلعية  حصة  5.666د  سليطين  
لفلئدة   حصة  5.666د  أصل  من 
 NASLI الشركة   )ة(  الييد 
HOLDING بتلريخ 38 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  5د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 88248).
4I)د

COMPTA-YASS SARL AU

KASSADI SPA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،
46000، SAFI MAROC

KASSADI SPA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : الرقم 45 
الزنقة د5 حي اليالم آسفي املغرب - 

46888  آسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
983دد.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
KASSADI SPA شركة ذات ميؤولية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي الرقم 45 الزنقة د5 
  46888  - املغرب  آسفي  اليالم  حي 
الحصول  لعدم  نتيجة  املغرب  آسفي 

عل  الترخيص ملزاولة املهنة.
و عين:

الييد)ة(  أم الخير مريم  قصلمي 
د5 حي  الزنقة   45 الرقم  و عنوانه)ا( 
اليالم آسفي املغرب 46888  آسفي 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 45 د282 وفي الرقم  89 نون ر  بتلريخ 
الزنقة د5 حي اليالم آسفي املغرب - 

46888 آسفي املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2565.
5I)د

OH INGENIERIE ؤآش آنجينيوري

 OH ؤآش آنجينيوري
INGENIERIE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

OH INGENIERIE ؤآش آنجينيوري
الدار البيضلء  26 شلرع مرس 
اليلطلن الطلبق د  رقم  3 ، 
28498، الدار البيضلء املغرب

 OH INGENIERIE ؤآش آنجينيوري
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26  شلرع 
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مرس اليلطلن الطلبق د  رقم  3 - 
28498 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3)4د52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ؤآش   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OH INGENIERIE آنجينيوري
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
الدراسلت  ؛  والتدريب  االستشلرات 
تصنيع  التدريبية.  والهندسة 
وتيويق املركبلت الكهربلئية. تصنيع 
وتيويق املركبلت واملعدات وااموات 
؛ صنلعة  أعدلل صيلنة  ؛  الصنلعية 
املعدنية.  واإلنشلءات  املراول 
استيرام و تصدير ؛ أعدلل مختلفة.

عنوان املقر االوتدلعي : 26  شلرع 
 -  3 رقم   د   الطلبق  اليلطلن  مرس 

28498 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد هشلم  آيت بلع�ضي :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
588 حصة    : وهبي  وليد   الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بلع�ضي  آيت  هشلم   الييد 
 9 رقم  النييم  تجزئة  عنوانه)ا( 
98د28  معروف  سيدي  د  الطلبق 

الدار البيضلء املغرب.
حي  عنوانه)ا(  وهبي  وليد   الييد 
 98858 النحلس  عين  حومة  الزيلتن 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

بلع�ضي  آيت  هشلم  الييد 
 9 رقم  النييم  تجزئة  عنوانه)ا( 
98د28  معروف  سيدي  د  الطلبق 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
6I)د

ADVOLIS

EL KROUT GROUP
إعالن متعدم القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

EL KROUT GROUP  »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: زاوية 

عالل بن عبد هللا طريق ابن خلدون 
عدلرة ريلن شقة رقم 7د - 68888 

وودة املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
3)5د3.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 4د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د8:  رقم  قرار 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع  مليلي: 
أي  مرهم   »988.888,88 قدره« 
إج   مرهم  »88.888,88د«  من 
طريق  عن  مرهم  «888.888,88.د« 
الشركة  ميون  مع  مقلصة  إوراء 

املحدمة املقدار وامليتحقة
عل   ينص  الذي   :82 رقم  قرار 
مليلي: بدقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
تم تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

الذي  االسل�ضي:  القلنون  رقم  بند 
القلنون  تحيين  مليلي:  عل   ينص 

االسل�ضي
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3934.
7I)د

COMICONE

ALPHA REED GROUP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم د، عدلرة 6، اقلمة ابن سينل ، 

58888، مكنلس املغرب
ALPHA REED GROUP شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الكرامة عدلرة أ، رقم 86 - 888د5  
الحلوب  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ALPHA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.REED GROUP
مؤلف   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وغيرهل من  والعلدية  اامبية  ااعدلل 
ااعدلل أو املقلالت، مكتب الدراسلت 
التقنية، ااشغلل املختلفة و البنلء .

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
888د5    -  86 رقم  أ،  عدلرة  الكرامة 

الحلوب  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 988   : الفضيلي   يونس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة حنلن فراح :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد يونس الفضيلي  عنوانه)ا( 
 86 رقم  أ،  عدلرة  الكرامة  تجزئة 

888د5 الحلوب  املغرب.

عنوانه)ا(  فراح  حنلن  الييدة 
البيلتين   العدورية  تجزئة   22 رقم 

58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الزهوري  بدر  الييد  
الرقم 94 القرية الندوموية   52488 

الريش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5848.

I))د

LE PREMIER CONSEIL

CAMI-TECHS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAMI-TECHS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
ميلم تجزئة بوكلر الطلبق الثللث  
الشقة  رقم 4د بلب مكللة مراكش 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28459د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
CAMI- : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TECHS
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غرض الشركة بإيجلز : *التصديم 

,الدراسة  ,التنفيذ  ,التأوير  والترويج 

والتركيب انظدة الكدبيوتر.

,الدراسة  الفنية  *امليلعدة 

وهندسة الكدبيوتر واالتصلالت

أوهزة  وإصالح  وبيع  *تأوير 

االتصلالت

*شركة تصدير الخدملت.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الثللث   الطلبق  بوكلر  تجزئة  ميلم 

مراكش  مكللة  بلب  4د  رقم  الشقة  

48888 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

حصة  88د    : انوار  وليد  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

رقم  عنوانه)ا(  انوار  وليد  الييد 

48 شلرع ال كيلن ليون . ليون فرنيل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

رقم  عنوانه)ا(  انوار  وليد  الييد 

48 شلرع ال كيلن ليون . ليون فرنيل

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29727د.

9I)د

HOME COMPTA

NOORZAK-TRANS

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK د BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

NOORZAK-TRANS

 شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 

الزرقطوني الطلبق 2 الشقة 6 الدار 

البيضلء الدار البيضلء 28888 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

7د5233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NOORZAK-TRANS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير.

عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 

الدار   6 2 الشقة  الطلبق  الزرقطوني 

البيضلء الدار البيضلء 28888 الدار 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : زكريلء  الألسدي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : احدد  تدتلم  بن  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الألسدي زكريلء عنوانه)ا(  الييد 

رقم  الحضرية  الوكللة  لييلسفة 

البيضلء  الدار   28232  2 الشقة   47

املغرب.

عنوانه)ا(  احدد  تدتلم  بن  الييد 

رقم   الحضرية  الوكللة  لييلسفة 

ددد 28232 الدار البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الألسدي زكريلء عنوانه)ا(  الييد 

رقم  الحضرية  الوكللة  لييلسفة 

البيضلء  الدار   28232  2 الشقة   47

املغرب

عنوانه)ا(  احدد  تدتلم  بن  الييد 

رقم   الحضرية  الوكللة  لييلسفة 

ددد 28232 الدار البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 486د8).

98Iد

CABINET ELKHALFI

»CRUSTACES«

إعالن متعدم القرارات

CABINET ELKHALFI

 N°2 LOT AMMAR SIDI

 BENNOUR، 24350، SIDI

BENNOUR MAROC

«CRUSTACES« »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 3، عدلرة 

نجلة الشلطئ، الوالدية  - 24252 

زملمرة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

939د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

اتخلذ  د282 تم  27 أكتوبر  في  املؤرخ 

القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

االستثنلئي  العلم  الجدع  بدقت�ضى 

محدومة  ميؤولية  ذات  لشركة 

تقرر د282،  اكتوبر   27 في  املؤرخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل   

وعين    »CRUSTACES« تيديتهل:  

الييد حتيم يوسف عنوانه الوالدية 

املغرب  بنور24252  سيدي  الزملمرة 

كدصفي للشركة. وعين مقر التصفية 

في: 3، عدلرة نجلة الشلطئ، الوالدية، 

زملمرة الوالدية - 24252.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي  د3:  رقم  بند 

مليلي: البند املتعلق بحل الشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 4842.

Iد9د

FIDUCIAIRE DARALHISBA

MUREED شركة

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 32د

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركة MUREED شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

اليفلي رقم 35 زنقة د تجزئة القونة 

برشيد - 88د26 برشيد املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.(7(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  أكتوبر  )د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
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الرحدلن   عبد  )ة(  الييد  تفويت 

الزروقي  888.د حصة اوتدلعية من 

أصل 888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( 

حدزة  الزاهد  بتلريخ 84 نون ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  9د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 484د.

92Iد

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

IMADE EDDINE TRAVAUX 

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسدلل الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 

الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب

  IMADE EDDINE TRAVAUX 

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

بالغدة اوفوس قصر بالغدة اوفوس 

52888 الرشيدية املغرب.

رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

35)4د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تم  د282  نون ر   22 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

من  أي  مرهم«  «488.888.د 

»588.888.د  إج   مرهم«  «88.888د 

حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 553.

93Iد

MOGADOR CONSULTING

 CALCULS ANALYSE

RECHERCHE MOGADOR

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 3(5 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

 CALCULS ANALYSE

RECHERCHE MOGADOR 

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 53 

 AVENUE DE SEGUR, 75887

.PARIS - 75888 PARIS FRANCE

تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

د)د4.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تعيين  تم  د282  89 غشت  في  املؤرخ 

الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

DELAPORTE  YVES كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللصويرة  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم د5/282د4.

94Iد

FIDUBAC SARL

COSMIMAR

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

62دمكرر شلرع يوسف ابن تلشفين 

 NADOR، الشقة رقم دد النلضور

62000، nador maroc

COSMIMAR شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي املطلر 

النلظور الجديد - 62888 النلظور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

469)د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  نون ر  6د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

عبدالواحد  )ة(  الييد  تفويت 

من  اوتدلعية  حصة   588 حدوش  

الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 

نون ر  6د  بتلريخ  )ة(  يوسف حدوش 

د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4449.

95Iد

CABINET BAHMAD

SL IMMOBILIER

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقلمة مراكش بالزا عدلرة م د شقة 

ب د2 الطلبق الثلني وليز مراكش 

إقلمة مراكش بالزا عدلرة م د شقة 

ب د2 الطلبق الثلني وليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

SL IMMOBILIER شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 

الزرقطوني طلبق 2، شقة رقم 86،  

- 28888 الدار البيضلء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.362793

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تدت  د282  شتن ر  4د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

سني  نبيل   )ة(  الييد  تفويت 

سليطين  88د.388 حصة اوتدلعية 

لفلئدة   حصة  88د.388  أصل  من 

 NASLI الشركة   )ة(  الييد 

HOLDING بتلريخ 4د شتن ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  5د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 88233).

96Iد

فيكلميد

 STE DIRECT ONDERWEG

SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

فيكلميد

3، شلرع الوحدة الطلبق ااول رقم د 

، 93888، تطوان املغرب

   STE DIRECT ONDERWEG SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرزيني 3  

الطلبق اار�ضي بئر  الهلني بووراح  

اليفلي  - تطوان  – تطوان 93888 

تطوان املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.38487

العلم  الجدع  بدقت�ضى 

نون ر  2د  في  املؤرخ  اإلستثنلئي 

وديد  ميير  تعيين  تم  د282 

هد                                                                 الجيدي  الييد)ة(  للشركة 

كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6948.

97Iد
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FARNINI TRADING«
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°34د, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«FARNINI TRADING«  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مراب 
رقم 46د، تجزئة النروس الجديدة 

24888 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7)7)د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. «FARNINI TRADING»

املوام   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

بللجدلة.  البنلء  موام  بيع   - الغدائية. 

- بيع ااوهزة املنزلية.

مراب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الجديدة  النروس  تجزئة  46د،  رقم 

24888 الجديدة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الفرنيني  حفيظ  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الفرنيني عنوانه)ا(  الييد حفيظ 

سيدي   24358 الرحدة،   حي   ،38

بنور املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الفرنيني عنوانه)ا(  الييد حفيظ 

سيدي   24358 الرحدة،   حي   ،38

بنور املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 73د27.

I)9د

مونيتيد

FORSA A TODOS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

مونيتيد

شلرع الجوالن حي الفلنوس رقم 2د 

الطلبق االر�ضي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93888، تطوان املغرب

FORSA A TODOS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الجوالن حي الفلنوس رقم 2د 

الطلبق االول رقم 2 تطوان - 93888 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

385(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 FORSA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.A TODOS

توفير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

في  للدراسة  الطالب  توويه  خدمة 

الخلرج.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الجوالن حي الفلنوس رقم 2د الطلبق 
االول رقم 2 تطوان - 93888 تطوان 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : سفيلن  قنيدل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : مخلص  صرمي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سفيلن  قنيدل  الييد 
برشلونة   د88)8  اسبلنيل  برشلونة 

اسبلنيل.
عنوانه)ا(  مخلص  صرمي  الييد 
58د93  مرتيل  مكلال  شلرع  ميزا  حي 

مرتيل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سفيلن  قنيدل  الييد 
برشلونة   د88)8  اسبلنيل  برشلونة 

اسبلنيل
عنوانه)ا(  مخلص  صرمي  الييد 
58د93  مرتيل  مكلال  شلرع  ميزا  حي 

مرتيل املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6945.
99Iد

EURODEFI

MISTER PRO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 9دد

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

MISTER PRO شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 9دد شلرع 
عبد املومن الطلبق 2 رقم 5د - 
28368 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

523845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   24

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MISTER PRO

و  البيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشراء قطع غيلر لجديع املركبلت..

9دد   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

شلرع عبد املومن الطلبق 2 رقم 5د - 

28368 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

326- عنوانه)ا(   LEADZ الشركة 

)32 عبد املومن 2836 الدار البيضلء 

املغرب.

عنوانه)ا(  الورمي  املهد   الييد 

البيضلء  الدار   2836 البيضلء  الدار 

املغرب.

عنوانه)ا(  عواج  مروان  الييد 

البيضلء  الدار   2836 البيضلء  الدار 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

شفيق  الفيالجي  غيثة  الييدة 

عنوانه)ا( الدار البيضلء 2836 الدار 

البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 862د8).

288I



23893 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SWITCH DIGITAL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
) شلرع فلس الطلبق ااول رقم د ، 

98888، طنجة املغرب
SWITCH DIGITAL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محج 

موالي يوسف اقلمة حدزة الطلبق 
بين أر�ضي رقم 2 - 98888 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
647ددد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ينلير  5د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
مقراعي  )ة( شفيق  الييد  تفويت 
حرثي 334 حصة اوتدلعية من أصل 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
محدد أمين بوشيخي بتلريخ 5د ينلير 

د282.
تفويت الييد )ة( يلسين شقرون 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   333
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
محدد أمين بوشيخي بتلريخ 5د ينلير 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
ملرس   38 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 64)248.

Iد28

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

MASHOUDI TRANSPORT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شلرع الحين الثلني قلعة امكونة 
تنغير ، 45288، قلعة امكونة املغرب
MASHOUDI TRANSPORT شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار البور 
ايت يحيى 2 ايت سدرات اليهل 

الغربية تنغير - 45288 قلعة امكونة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د64.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ    MASHOUDI TRANSPORT
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي موار البور ايت يحيى 
2 ايت سدرات اليهل الغربية تنغير - 
45288 قلعة امكونة املغرب نتيجة ل 

: عدم مزاولة أي نشلط تجلري.
و حدم مقر التصفية ب موار البور 
اليهل  سدرات  ايت   2 يحيى  ايت 
الغربية تنغير - 45288 قلعة امكونة 

املغرب. 
و عين:

مسحومي  املللك   عبد  الييد)ة( 
 2 يحيى  ايت  البور  موار  وعنوانه)ا( 
تنغير  الغربية  اليهل  سدرات  ايت 
45288 قلعة امكونة املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  4د  بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم د366/282د.
282I

ST CONSULTING س.ت. كونيولتين

 CABINET BOUJIDA
MOUATASSIM مكتب 

بوجيدة معتصم
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ST س.ت. كونيولتين
CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإلماعة 2 ع ن 
الشق - الدار البيضلء ، 28498، 

الدار البيضلء املغرب
 CABINET BOUJIDA

MOUATASSIM مكتب بوويدة 
معتصم شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدوعة 
التقدم ج ه 2-7د الطلبق 2 سيدي 
ال رنو�ضي - 28258 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 CABINET BOUJIDA  : تيديتهل 
بوويدة  مكتب   MOUATASSIM

معتصم.
غرض الشركة بإيجلز : الهندسة.

عنوان املقر االوتدلعي : مجدوعة 
2 سيدي  الطلبق  7د-2  ه  ج  التقدم 
البيضلء  الدار   28258  - ال رنو�ضي 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الييد بوويدة معتصم 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بوويدة معتصم عنوانه)ا( 
الطلبق  املعلني  مصطفى  زنقة   379
البيضلء  الدار   28888 6د  الشقة   3

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد بوويدة معتصم عنوانه)ا( 

الطلبق  املعلني  مصطفى  زنقة   379

البيضلء  الدار   28888 6د  الشقة   3

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 87)88).

283I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 MY TECHNICAL«

»SERVICES
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°34د, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 «MY TECHNICAL SERVICES»

»شركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجز\ة 

الوفلء، بقعة رقم 53، الطلبق ااول 

الجديدة 24888 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

9)42د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 7د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير نشلط الشركة إج : نقل العدل. 

الفنية  التجهيزات  وتركيب  توريد   -

 - واليبلكة(.  والتكييف  )الكهربلء 

ااشغلل املختلفة والبنلء.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

البند الخلص بنشلط الشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د7د27.

284I
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CABINET ELKHALFI

»PHYATGRI LEHMADI«

إعالن متعدم القرارات

CABINET ELKHALFI

 N°2 LOT AMMAR SIDI

 BENNOUR، 24350، SIDI

BENNOUR MAROC

«PHYATGRI LEHMADI« »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: موار 

العواووة الغنلمرة الزملمرة  سيدي 

بنور 24358 الزملمرة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.2649

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 2د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

االستثنلئي  العلم  الجدع  بدقت�ضى 

لشركة ذات ميؤولية محدومة املؤرخ 

تقرر حل شركة  د282   نون ر  2د  في 

ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

 PHYATGRI« تيديتهل:   الوحيد 

لحدلمي  الييد  وعين    »LEHMADI

خللد عنوانه  موار العواووة الغنلمرة  

كدصفي  املغرب  بنور24358  سيدي 

للشركة. وعين مقر التصفية في:  موار 

سيدي  الزملمرة  الغنلمرة  العواووة 

بنور - 24358.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي  د3:  رقم  بند 

مليلي: البند الخلص بحل الشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم د484.

285I

FIDUSCAL

GUSTUS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32د
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
GUSTUS »شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: كيلومتر 
5د طريق أزمور مار بوعزة الدار 

البيضلء  - 27223 الدار البيضلء  
املغرب .

»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د46429.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 83 نون ر د282 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة وهو:
STREET KITCHEN

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 429د8).

286I

BOUYA CONSULTIN 2

KOOLNY     كولني
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc
كولني     KOOLNY شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29 شلرع 
عدر إبن العلص طلبق التللت رقم 
26 طنجة - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د59دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل  5د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

كولني       : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KOOLNY

مدون   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحفالت و خدملت املطلعم.

عنوان املقر االوتدلعي : 29 شلرع 

عدر إبن العلص طلبق التللت رقم 26 

طنجة - 98888 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة إيدلن توزي :  88د حصة 

بقيدة 588 مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  توزي  إيدلن  الييدة 

حدائق  إقلمة  مكييك  شلرع  28د 

 98888 3د  شقة   4 طلبق  البوغلز 

طنجة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  توزي  إيدلن  الييدة 

حدائق  إقلمة  مكييك  شلرع  28د 

 98888 3د  شقة   4 طلبق  البوغلز 

طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

أبريل   38 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 5د9د24.

287I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

LAS FRITAS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

LAS FRITAS

مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب

LAS FRITAS شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املحل رقم 

دد بللطلبق اليفلي عدلرة االرزاق 

االسدلعيلية تجزئة كلميليل بلير  - 

58858 مكنلس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.58743

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  غشت   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

النواري  عدلم  )ة(  الييد  تفويت 

أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 

888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( طلرق 

النواري بتلريخ 83 غشت د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5839.

28(I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE TRAVAUX DIVERS

BAGHDADI SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE TRAVAUX DIVERS

BAGHDADI SARL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة )في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د3د 

تجزئة وليل التلزي سيدي سليدلن  

- 4288د سيدي سليدلن املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

87)د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 

 STE شركة ذات امليؤولية املحدومة 

 TRAVAUX DIVERS BAGHDADI

98.888 مرهم  SARL  مبلغ رأسدللهل 

د3د  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 

سليدلن   سيدي  التلزي  وليل  تجزئة 

املغرب  سليدلن  سيدي  4288د   -

نتيجة ل : االزمة االقتصلمية.

د3د  ب  التصفية  مقر  وحدم 

تجزئة وليل التلزي سيدي سليدلن  - 

4288د سيدي سليدلن املغرب. 

و عين:

بغدامي   النبي    عبد  الييد)ة( 

ارضم  البحلرة  موار  وعنوانه)ا( 

سليدلن  سيدي  4288د  امليلعدة  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

7د نون ر د282 تحت رقم 326.

289I

SARL

ARENA ONE CENTRAL SAS

شركة التوصية البييطة

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 ARENA ONE CENTRAL SAS

شركة التوصية البييطة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د3د شلرع 

انفل اقلمت ازير مكتب رقم دد - 

22888 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة التوصية البييطة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

522593

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 

البييطة  التوصية  لشركة  ااسل�ضي 

بلملديزات التللية:

التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البييطة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ARENA ONE CENTRAL SAS

شركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

قلبضة واالستثدلر في ااسهم .

د3د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

شلرع انفل اقلمت ازير مكتب رقم دد - 

22888 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 ARENA PROPERTY الشركة 

DEVELOPMENT SA :  997 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

 SANAM IMMOBILIER الشركة

مرهم  88د  بقيدة  د  : SARL حصة 

للحصة .

د    : الصفريوي  انيس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد اسدلعيل ابن عبد الجليل:  

د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

 ARENA PROPERTY الشركة 

عنوانه)ا(    DEVELOPMENT SA

د3د شلرع انفل اقلمة ازير مكتب رقم 

دد 22888 الدارالبيضلء املغرب.

 SANAM IMMOBILIER الشركة

موالي  شلرع   29 عنوانه)ا(   SARL

الدارالبيضلء   22888 يوسف  

املغرب.

الييد انيس الصفريوي عنوانه)ا( 

الذئلب  عين  هللا  لطف  تجزئة   5

22888 الدارالبيضلء املغرب.

الييد اسدلعيل ابن عبد الجليل 

عنوانه)ا( 5 الحزام الكبيرعين الذئلب 

انفل 22888 الدارالبيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد انيس الصفريوي عنوانه)ا( 

الذئلب  عين  هللا  لطف  تجزئة   5

22888 الدارالبيضلء املغرب

الييد اسدلعيل ابن عبد الجليل 

عنوانه)ا( 5 الحزام الكبيرعين الذئلب 

انفل 22888 الدارالبيضلء املغرب

عنوانه)ا(  نصيط  فيصل  الييد 

 ( 3 ش  3 زنقة وون ولك روسو ط 

22888 الدارالبيضلء املغرب

 SANAM IMMOBILIER الييد 

موالي  شلرع   29 عنوانه)ا(   SARL

يوسف  22888 الدارالبيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 39479.

8Iد2

SARL

AERA PHARMA
إعالن متعدم القرارات

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
AERA PHARMA »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: د3د 

شلرع انفل اقلمة ازير رقم دد - - الدار 
البيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.583285
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 4د أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيرالتيدية

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيرنشلط الشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 AERA مليلي: تيدية الشركة كلالتي: 

PHARMA
بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
املنتجلت  وديع  وبيع  وشراء  عرض 
والصحية  والكيديلئية  الصيدالنية 
وااعشلب  والبيطرية  والبيولووية 
والعطور وبشكل علم وديع املنتجلت 

املشتقة منهل 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 39446.
Iدد2

la sincérité إنتدلئية 

 SOCIETE PHARMACIE AL
IRFANE FES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بللجريدة 
الرسدية

la sincérité إنتدلئية
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الشقة   ٣ عدلرة  أنزران  بئر  زنقة 
 ، فلس  الخلمس  محدد  شلرع   ١٣

38888، فلس املغرب
 SOCIETE PHARMACIE AL
ميؤولية  ذات  شركة   IRFANE FES

محدومة ذات الشريك الوحيد
عدلرة  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان   
الخطيب  إبن  شلرع   2 متجررقم  د7 

فلس  - 38888 فلس املغرب.
بللجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 
د8  بتلريخ   5692 عدم  الرسدية 

مون ر د282.
رقم  التجلري  السجل   : من  بدال 

د9995
رقم  التجلري  السجل   : يقرأ 

د6995
البلقي بدون تغيير.

2Iد2

HASNAOUIA CONTROLE

 STE TRAVAUX DIVERS
BAGHDADI SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE TRAVAUX DIVERS

BAGHDADI SARL  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : د3د 
تجزئة وليل التلزي سيدي سليدلن  
- 4288د سيدي سليدلن املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

87)د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
 STE TRAVAUX DIVERS حل 
ذات  شركة    BAGHDADI SARL
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم   98.888
التلزي  وليل  تجزئة  د3د  اإلوتدلعي 
سيدي  4288د   - سليدلن   سيدي 
لالزمة  نتيجة  املغرب  سليدلن 

االقتصلمية .

و عين:

بغدامي   النبي   عبد  الييد)ة( 

ارضم  البحلرة  موار  عنوانه)ا(  و 

سليدلن  سيدي  4288د  امليلعدة  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

د3د  وفي  د282  نون ر   8( بتلريخ 

تجزئة وليل التلزي سيدي سليدلن  - 

4288د سيدي سليدلن املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

7د نون ر د282 تحت رقم 327.

3Iد2

EXAUDICO

 ELECTRO MECANIQUE

 REGULATION

)AUTOMATISME (EMRA
شركة ذات امليؤولية املحدومة
مالءمة النظلم ااسل�ضي للشركة

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC

 ELECTRO MECANIQUE

 REGULATION AUTOMATISME

EMRA)( »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: عدللة 

كزنلية،إقلمة عين زهران رقم )3 - - 

طنجة املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د554د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 28 شتن ر د282

ااسل�ضي  النظلم  مالءمة  تقرر 

القلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 

 EMAI تغيير املدتل القلنوني للشريك

ENERGIE

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 8833د.

4Iد2

EXAUDICO

MFOPADUMYA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
MFOPADUMYA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
شهرزام 3، الطلبق الخلمس، 

رقم 22، الدارالبيضلء - ددددد 
الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52293

4د  في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MFOPADUMYA
غرض الشركة بإيجلز : بيع و شراء 

موام و آليلت البنلء.
إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الخلمس،  الطلبق   ،3 شهرزام 
ددددد   - الدارالبيضلء   ،22 رقم 

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : مفوبل  سعقوب  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مفوبل  سعقوب  الييد 
3د9د  العلج  سلحل  ابيدولن   85

أبيدولن سلحل العلج.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مفوبل  سعقوب  الييد 
3د9د  العلج  سلحل  ابيدولن   85

أبيدولن سلحل العلج
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )6)39.
5Iد2

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

CHRONO ALUMINIUM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 62د APPRT N° 8د AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
CHRONO ALUMINIUM شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 
55د2 تجزئة الحدامة الطلبق 
التللت شقة رقم 8د القنيطرة - 

4888د القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
63263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CHRONO ALUMINIUM
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نجلرة االليدنيوم
مقلول االشغلل مختلفة و البنلء.

عدلرة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
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55د2 تجزئة الحدامة الطلبق التللت 
4888د   - القنيطرة  8د  رقم  شقة 

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد منير الزيلني :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد منير الزيلني : 888د بقيدة 

88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد منير الزيلني عنوانه)ا( زنقة 
وام املخلزن رقم 87 تلزة 35888 تلزة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد منير الزيلني عنوانه)ا( زنقة 
وام املخلزن رقم 87 تلزة 35888 تلزة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 89د9).

6Iد2

FLASH ECONOMIE

ACTION TOYS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTION TOYS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رأسدللهل 38.888 مرهم

مقرهل اإلوتدلعي : د6 شلرع اللة 
اليلقوت زاوية مصطفى املعلني 
الطلبق د رقم 56 -  الدار البيضلء
رقم التقييد في السجل التجلري : 

4(4463
قفل التصفية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   
أكتوبر   85 بتلريخ  البيضلء  الدار 
االوتدلعية  الحصص  حلمل  د282 

ACTION TOYS  لشركة

أعلن التصفية النهلئية للشركة-
 ُيدنح إبراء ذمة ملصفي إمارته-

أطلق سراحه من واليته-
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د887)
7Iد2

ste el ghazal consulting

 STE TAMUNIG TRAN SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste el ghazal consulting
الطلبق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54888، خنيفرة املغرب
 STE TAMUNIG TRAN SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ونقة 

9د رقم د2 حي احداف  - 54488 
امريرت املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : .
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  9د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAMUNIG TRAN SARL AU
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املختلفة.
9د  عنوان املقر االوتدلعي : ونقة 
رقم د2 حي احداف  - 54488 امريرت 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:

8.888د    : الييد البعزاوي رشيد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  رشيد  البعزاوي  الييد 

رقم د2  ونقة 9د حي احداف  54488 

امريرت املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  البعزاوي  الييد 

رقم د2  ونقة 9د حي احداف  54488 

امريرت املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د482/282.

I)د2

BENSALAH MOSTAFA

عالء الدين تريتونس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تيدية الشركة

BENSALAH MOSTAFA

 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI

 MED BEN ABDELLAH 2EME

 ETAGE N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC

عالء الدين تريتونس شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي حي 

ااندلس شلرع املشكلة رقم 57 - 

68888 وودة املغرب.

تغيير تيدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تغيير  تم  د282  أكتوبر  4د  في  املؤرخ 

الدين  »عالء  من  الشركة  تيدية 

تريتونس« إج  » ملويتيك تريتونس« 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  8د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 64)3.

9Iد2

BOUYA CONSULTIN 2

 GBM   ج ب م أرشتكتور
ARCHITECTURES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc

 GBM   ج ب م أرشتكتور
ARCHITECTURES  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29 شلرع 
عدر إبن العلص طلبق 3 رقم 26  

طنجة 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7د6)دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 GBM أرشتكتور    م  ب  ج   :

. ARCHITECTURES
هندسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معدلرية والهندسة.
عنوان املقر االوتدلعي : 29 شلرع 
  26 رقم   3 طلبق  العلص  إبن  عدر 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : ميدون  بن  الييدة غزالن 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
88د   : ميدون  بن  غزالن  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

ميدون  بن  غزالن  الييدة 
عنوانه)ا( طريق بوبلنة إقلمة النييم 
رقم د طنجة 98888 طنجة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

ميدون  بن  غزالن  الييدة 
عنوانه)ا( طريق بوبلنة إقلمة النييم 
رقم د طنجة 98888 طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم )24466.
228I

FLASH ECONOMIE

 INSTITUT NACER
 D’EDUCATION ET
 FORMATION ET

 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
PRIVE

إعالن متعدم القرارات

 INSTITUT NACER  «  شركة
 D’EDUCATION ET FORMATION
 ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 « PRIVE SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد  برأسدلل 888 58   
مرهم

املقر االوتدلعي رقم مف 46 حي 
ااندلس  - تيفلت

رقم السجل التجلري : 27693 
علم  ودع  محضر  بدقت�ضى 
تم  83.دد.د282  بتلريخ  استثنلئي  

مليلي : 
الشركة  تيدية  تغيير   -
 INSTITUT BENACER إج : 

D’EDUCATION PRIVE SARL AU
من  التللية  اانشطة  إزالة   -
لتحضير  مدرسة  الشركة:  موضوع 
االمتحلنلت، البحت العلمي الخلص.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  بلملحكدة  الضبط 
د38د   رقم  تحت   ، بللخدييلت 

بتلريخ 89.دد.د282. 
Iد22

FLASH ECONOMIE

MENUISERIE SAHRAOUIE
إعالن متعدم القرارات

MENUISERIE SAHRAOUIE
شركة ذات ميؤولية محدومة
رأسدللهل 488.888 مرهم

مقرهل اإلوتدلعي:88د زنقة البيكري 
الدار البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري : 
287569

 بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
د282  يونيو     87 بتلريخ   املؤرخ 
حلملي الحصص االوتدلعية لشركة 

MENUISERIE SAHRAOUIE:
بين  الحصص  نقل  عل   وافقوا 

الشركلء-
-قبول استقللة املييرين الييدين 

سعيد الواسع و ابراهيم سوهل
ذو  سوهل   رشيد  الييد  -تعيين 
 85 بتلريخ  املزمام  املغربية  الجنيية 
القلطن  و  بتلفركللت  8)9د  يونيو 
امليتشفيلت  حي  البيضلء  بللدار 
الحلمل  و  الشرقلوي  سللم  زنقة   84
 BE76887د رقم  الوطنية  للبطلقة 

كديير وحيد للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
6د  بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88536).
222I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE RMMNET
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE RMMNET «  شركة
 «SARL AU

إعالن عن تأسيس
بتلريخ  اوتدلع   بدقت�ضى محضر 
84.دد.د282 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد، ذات املواصفلت التللية: 
 SOCIETE  « شركة    : التيدية   -

» RMMNET SARL AU
التنظيف،  :أعدلل  املوضوع   -
البنلء،  أو  مختلفة  أعدلل  مقلول 

التشجير.
- املقر اإلوتدلعي :  تجزئة القدس 

رقم دد3 م تيفلت
في  حدم   : الشركة   رأسدلل   -
888د  إج   مقيم  مرهم  88.888د 
حصة من قيدة 88د مرهم  للواحدة، 
لفلئدة الييد شراج لحين ، كدل تم 
مييرا  لحين  شراج  الييد  تعيين 

للشركة
د8  من  تبتدئ   : املللية    الينة   -

ينلير إج  د3 مون ر
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة    -

التأسيس النهلئي للشركة
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -
الضبط بلملحكدة اإلبتدائية بتيفلت، 
تحت رقم 274  بتلريخ  د282/دد/6د 

، رقم السجل تجلري د)8د.
223I

TGE FIDUS

PNEUMATIQUE DAOUDI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

TGE FIDUS
شلرع الزرقطوني كدلل بلرك سلنتر 

عدلرة B رقم 39 الطلبق 6 ، 8د))2، 
املحددية املغرب

PNEUMATIQUE DAOUDI شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

شحلوطة 2 بني يخلف - 38)28 
املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2457.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    PNEUMATIQUE DAOUDI
رأسدللهل 88.888,88د مرهم وعنوان 
مقرهل اإلوتدلعي موار شحلوطة 2 بني 
املغرب  املحددية   28(38  - يخلف 

نتيجة ل : توقيف نشلط الشركة.
موار  ب  التصفية  مقر  وحدم 
 28(38  - يخلف  بني   2 شحلوطة 

املحددية املغرب. 

و عين:
الييد)ة( محدد  نلهي و عنوانه)ا( 
 28(88  (38 رقم  د  الحينية 
)ة(  كدصفي  املغرب  املحددية 

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملحددية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4د24.

224I

FLASH ECONOMIE

IMOURI IMPORT-EXPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

    IMOURI IMPORT-EXPORT 
S.A.R.L AU

شركة محدومة امليؤولية ذات 
الشريك الوحيد 

رأسدللهل:  88.888د مرهم 
املقر االوتدلعي:46 شلرع الزر 

قطوني الطلبق الثلني شقة رقم 6 
الدار البيضلء، 

توسيع الهدف  االوتدلعي للشركة
العلم  الجدع  بدقت�ضى  -د 
د8/282د/27  بتلريخ  العلمي  الغير 
 IMOURI شركة  شركلء  قرر   ،

 »  IMPORT-EXPORT
مل يلــــي:

توسيع الهدف االوتدلعي للشركة 
من خالل ممج نشلط:   

والبنلء  والتجويف  الحفر  أعدلل 
الهيدروليكية  واملعدات  واملوام 
والصنلعية والزراعية لآلبلر والري           
تحيين القلنون االسل�ضي للشركة

كتلبة  لد   القلنونـي  اإليداع  تم 
الضبط بلملحكدة التجلرية بللبيضلء 
رقم               تحت  د282/دد/9د  بتلريخ 

822د8)    
من أول الخالصة و البيلن

225I
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FLASH ECONOMIE

emzayli multi service
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

emzayli multi service شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي املييرة 
د زنقة وبل ايك رقم )6 - 73888  

الداخلة  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9527د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  3د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.emzayli multi service
-أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الصيلنة واإلصالح لألفرام واملهنيين ، 
وهي وديع أعدلل اليبلكة والكهربلء 
وإطلرات  والزولج  والنجلرة  وااقفلل 
وإصالح  صيلنة  أعدلل  وأي  اابواب 

وطوارئ وتحيين أخر . 
أو  تأوير  أو  شراء  أو  -إنشلء 
غير  أو  املبلشر  االستغالل  أو  تأوير 
تكون مرتبطة  أموال قد  املبلشر اي 
للصور  سريعة  متعدمة  بخدملت 
اإللكترونية  والصور  الفوتوغرافية 
وبطلقلت  والنقش  الدقلئق  ومفلتيح 
وبيع  والطوابع  الدقلئق  وأذرع  العدل 

العنلصر الزخرفية ، إلخ. .
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  6( رقم  ايك  وبل  زنقة  د  املييرة 

73888  الداخلة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : البخلري  هللا  عبد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

588 حصة    : حدلم  مافة  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عبد هللا البخلري عنوانه)ا( 
الداخلة   73888 د8  اليالم  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  حدلم  مافة  الييد 
رقم)5   ايك  زنقة وبل  د  املييرة  حي 

73888 الداخلة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد هللا البخلري عنوانه)ا( 
الداخلة   73888 د8  اليالم  حي 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 658د.
226I

FIDUNOUR SARL 

 GREEN FARM CAFILE SARL
A.U

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 28 APP
 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنيليدلن املغرب
 GREEN FARM CAFILE SARL A.U
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 

ب اقلمة 5 تجزئة رقم د حي عثدلن 
بوزنيقة - 88د3د بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.GREEN FARM CAFILE SARL A.U
اإلنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والتطوير النبلتي والحيواني.
 - سيلفو   - الزراعية  اانشطة 

الرعوية.
اانشطة الييلحية الزراعية .

مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عثدلن  حي  د  رقم  تجزئة   5 اقلمة  ب 

بوزنيقة - 88د3د بوزنيقة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

888د   : كفيل  شفيق  الييد 
بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد شفيق كفيل عنوانه)ا( حي 
كريم بلوك الف زنقة الفلين رقم د2  

3888د بنيليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد شفيق كفيل عنوانه)ا( حي 
كريم بلوك الف زنقة الفلين رقم د2  

3888د بنيليدلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  سليدلن   ب ن  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 684.
227I

STE AGEFICO SARL

 MARSNZ AKACH
IMMOBILIER

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رفع رأسدلل الشركة

STE AGEFICO SARL
2د شلرع عدر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب
 MARSNZ AKACH IMMOBILIER

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

موالي اسدلعيل اقلمة ابراج الطلبق 
4 رقم 32 - 98888 طنجة املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.(4249
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  يونيو  5د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   4.988.888»
 5.888.888« إج   مرهم«  «88.888د 
مرهم« عن طريق :  إمملج احتيلطي أو 
أربلح أو عالوات إصدار في رأس امللل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
غشت   84 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 245886.
22(I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

DIPLOSMEDIA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شلرع الحين التلني اقلمة ابتهلل س 
الطلبق الثللت شقة 4 ، 58د43، 

ابن ورير املغرب
DIPLOSMEDIA شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي الجديد  
الشدلجي رقم 289  - 58د43 ابن 

ورير املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DIPLOSMEDIA
غرض الشركة بإيجلز : - الصحلفة 

- االعالنلت الرسدية
- التجلرة

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الجديد  الشدلجي رقم 289  - 58د43 

ابن ورير املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اس ري  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد حين اس ري عنوانه)ا( حي 
الزاوية العزوزية رقم 52  58د43 ابن 

ورير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد حين اس ري عنوانه)ا( حي 
الزاوية العزوزية رقم 52  58د43 ابن 

ورير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ 6د نون ر 

د282 تحت رقم د47.
229I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

FERMARO CAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شلرع الحين التلني اقلمة ابتهلل س 
الطلبق الثللت شقة 4 ، 58د43، 

ابن ورير املغرب
FERMARO CAR شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

ونلن الخير رقم 387 ابن ورير - 

58د43 ابن ورير املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FERMARO CAR

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 - ورير  ابن   387 رقم  الخير  ونلن 

58د43 ابن ورير املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد أحدد بلهي :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

حي  عنوانه)ا(  بلهي  أحدد  الييد 
ابن ورير  68د  24 رقم  افريقيل زنقة 

58د43 ابن ورير املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ص ري  العزيز  عبد  الييد 

ابن  د3  رقم  التقدم  حي  عنوانه)ا( 

ورير 58د43 ابن ورير املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ د8 نون ر 

د282 تحت رقم 452.

238I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

ROTANI HANID TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE د
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 ROTANI HANID TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
محدد الخلمس رقم 237 الطلبق 
االول الحي الحيني بني مالل  - 

23888 بني مالل  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
889دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( فتلح حنيد 88) 
 2.588 أصل  من  اوتدلعية  حصة 
فوزية  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

كبوري بتلريخ 26 أكتوبر د282.
الرزاق  عبد  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   (58 حنيد 
الييد  لفلئدة   حصة   2.588 أصل 
أكتوبر   26 بتلريخ  كبوري  فوزية  )ة( 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم )5دد.
Iد23

STE AGEFICO SARL

 MARSNZ AKACH
IMMOBILIER

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
2د شلرع عدر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب
 MARSNZ AKACH IMMOBILIER

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

موالي اسدلعيل اقلمة ابراج الطلبق 

4 رقم 32 - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.(4249

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  يونيو  5د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

أقشقلش  مرام  )ة(  الييد  تفويت 

88د  أصل  من  اوتدلعية  حصة  8د 
ريدلس  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

أقشقلش بتلريخ 5د يونيو د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

غشت   84 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 245886.

232I

Société MAKEIT EASY MARKETING SARL AU

 STE MAKEIT EASY
MARKETING SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 Société MAKEIT EASY

MARKETING SARL AU

22 شلرع عالل الفل�ضي ، 32888، 

الحييدة املغرب

 STE MAKEIT EASY MARKETING

SARL AU شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي 

بوويبلر - 32888 الحييدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.2429

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

 STE MAKEIT EASY MARKETING

ميؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

 - بوويبلر  حي  اإلوتدلعي  مقرهل 

نتيجة  املغرب  الحييدة   32888

لتوقف نشلط الشركة.
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و عين:
الخللط  سيين   الييد)ة( 
حي  بويبالن   35 زنقة  د8  وعنوانه)ا( 
الحييدة   32888 االعل   ميرامور 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
حي  وفي  د282  شتن ر   38 بتلريخ 
بوويبلر - 32888 الحييدة املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 82 نون ر 

د282 تحت رقم 4)6.
233I

مكتب  املوثقة االستلمة مينل بغدامي

مبروكة سيتي
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

مكتب  املوثقة االستلمة مينل 
بغدامي

 Lot 264 florida sidi Maarouf
 Lot 264 florida sidi Maarouf،
Casablanca ،20200 املغرب

م روكة سيتي شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الربلط 
حي الريلض شلرع النخيل و الحر 
شقة دد الطلبق الرابع - 28288 

Casablanca املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
8963دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة(  ودعة لحدامي 
9د حصة اوتدلعية من أصل 28).د 
عرصة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

م روكة بتلريخ 89 نون ر د282.
تفويت الييد )ة( خللد  منوار )د 
28).د  أصل  من  اوتدلعية  حصة 
عرصة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

م روكة بتلريخ 89 نون ر د282.
)د  تفويت الييد )ة( مريم منوار 
28).د  أصل  من  اوتدلعية  حصة 
عرصة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

م روكة بتلريخ 89 نون ر د282.

تفويت الييد )ة( طلرق منوار )د 
28).د  أصل  من  اوتدلعية  حصة 
عرصة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

م روكة بتلريخ 89 نون ر د282.
منوار  حين  )ة(  الييد  تفويت 
)د حصة اوتدلعية من أصل 28).د 
عرصة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

م روكة بتلريخ 89 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  5د  بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 9867دد.
234I

االتقلن للحيلبلت

STE HICHAM AL WAHDA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقلن للحيلبلت
42د شلرع مراكش الطلبق الثلني 
رقم 5 ، 62888، النلظور املغرب
 STE HICHAM AL WAHDA

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
بويزارزرن النلضور - 62673 

النلضور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
22(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.HICHAM AL WAHDA
غرض الشركة بإيجلز : تلور بالط 

ومنتجلت صحية.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 62673  - النلضور  بويزارزرن 

النلضور املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : اتالتي  هشلم  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اتالتي  هشلم  الييد 
بويفرور  بني  احداما  اخندوق  موار 

النلضور 62673 النلضور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اتالتي  هشلم  الييد 
بويفرور  بني  احداما  اخندوق  موار 

النلضور 62673 النلضور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 3د أبريل 

د282 تحت رقم 739.
235I

املحلسبة

 TRS.TITO&MED IMPORT
EXPORT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

املحلسبة
شلرع عبد الخللق الطريس رقم د2 
الطلبق الثللث ، 6288، النلظور 

املغرب
 TRS.TITO&MED IMPORT
EXPORT شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي العدلجي 
الروي�ضي زغنغلن  - 62888 النلظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د2875.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  3د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
نيتة  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
588 حصة لفلئدة  الييد )ة( محدد 

بوموف بتلريخ 3د أكتوبر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 85 نون ر 

د282 تحت رقم د434.
236I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

COMERCIOS ASMAE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE (8 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 2د C

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

COMERCIOS ASMAE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
مينلنة ال رانص رقم 43د5 - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5)3د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.COMERCIOS ASMAE
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
بشكل  التجلرة  هو:  للشركة  الرئي�ضي 

علم.
عند  سواء  والشراء  التجلرة   -
والبيع  املحلي  اليوق  في  أو  االستيرام 
املبلشر والتوزيع والتدثيل واليديرة 
علم  بشكل  والتجلرة  والعدولة 
لجديع املنتجلت أو املوام أو ااثلث أو 
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املفروشلت أو ااوهزة أو قطع الغيلر 
املعدات  أو  امللحقلت  أو  اللوازم  أو 
وامليكلنيكية  الييلرات   ، الصنلعية 
والكهربلئية واإللكترونية وأي عنصر 

آخر من أي نوع..
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مينلنة ال رانص رقم 43د5 - 98888 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : القوص  أسدلء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة أسدلء القوص عنوانه)ا( 
بومعيز سيدي سليدلن  اووالة  موار 

4288د سيدي سليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة أسدلء القوص عنوانه)ا( 
بومعيز سيدي سليدلن  اووالة  موار 

4288د سيدي سليدلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بطنجة  التجلرية 

د282 تحت رقم 247479.

237I

FIDUCIAIRE ENNOUR

RABBAH CASH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
ER ETAGE N 75 BD ALLAL BENد 

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

RABBAH CASH شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تعلونية 
التقدم موار ايت �ضي محدد كريفلت 
الفقيه بن صللح - 23288 الفقيه 

بن صللح املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.RABBAH CASH
وسيط   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تحويل ااموال.
تعلونية   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
التقدم موار ايت �ضي محدد كريفلت 
الفقيه بن صللح - 23288 الفقيه بن 

صللح املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
588 حصة    : ربلح   خللد  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
حصة   588   : ربلح   نبيل  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ربلح   خللد  الييد 
الشركة املهدية )58 كريفلت الفقيه 
بن صللح  الفقيه   23288 بن صللح  

املغرب.
ربلح  عنوانه)ا( موار  نبيل  الييد 
اليبت   سوق  ازملم  اوالم  ملركين 
اليبت   سوق   23558 الندة   اوالم 

اوالم الندة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ربلح   خللد  الييد 
الشركة املهدية )58 كريفلت الفقيه 
صللح  بن  الفقيه   23288 صللح  بن 

املغرب
ربلح  عنوانه)ا( موار  نبيل  الييد 
اليبت   سوق  ازملم  اوالم  ملركين 
اليبت   سوق   23558 الندة   اوالم 

اوالم الندة  املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
صللح   بن  بللفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت  د282  نون ر   85 بتلريخ 

د298/282.
23(I

Arithmetic Compta 

)MENASO( ميناسو
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
7دد شلرع موالي عبد العزيز )اقلمة 
الريلن( املكتب رقم 4 ، 4888د، 

القنيطرة املغرب
مينلسو )MENASO( شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د8د شلرع 
موالي عبد العزيز اقلمة الينوبر 
رقم 4 القنيطرة 4888د القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7د632

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : مينلسو 

.(MENASO(
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع/ التجلرة العلمة .
عنوان املقر االوتدلعي : د8د شلرع 
موالي عبد العزيز اقلمة الينوبر رقم 
4 القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد سفيلن حديديدي :  888.د 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

حديديدي   سفيلن  الييد 
رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه)ا( 

687  4888د القنيطرة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حديديدي   سفيلن  الييد 
رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه)ا( 

687  4888د القنيطرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

رقم -.
239I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 SAADA SIDI ALLAL EL
BHRAOUI

مجدوعة ذات النفع االقتصلمي
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شلرع سيدي محدد ، 5888د، 

الخدييلت املغرب
 SAADA SIDI ALLAL EL

BHRAOUI مجدوعة ذات النفع 
االقتصلمي

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ودلعة 
سيدي عالل البحراوي - 5888د 

الخدييلت املغرب
تأسيس مجدوعة ذات النفع 

االقتصلمي 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

8888
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  د2 
النفع  ذات  ملجدوعة  ااسل�ضي 

االقتصلمي بلملديزات التللية:
ذات  مجدوعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصلمي.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SAADA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.SIDI ALLAL EL BHRAOUI
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غرض الشركة بإيجلز : االستغالل 
الغبوي.

ودلعة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
5888د   - البحراوي  عالل  سيدي 

الخدييلت املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مرهم،  د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املعدورة  تعلونية  الشركة 
عنوانه)ا( مار الشبلب سيدس عالل 

البحراوي 5888د تيفلت املغرب.
اليعلمة  تعلوبية  الشركة 
عنوانه)ا( مار الشبلب سيدس عالل 

البحراوي 5888د تيفلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  القر�ضي  محدد  الييد 
حي بن كيران سيدي عالل البحراوي 

5888د تيفلت املغرب
الييد عبد هللا اعبيدة عنوانه)ا( 
حي بن كيران سيدي عالل البحراوي 

5888د تيفلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
22 أكتوبر  االبتدائية بتيفلت  بتلريخ 

د282 تحت رقم 252.
248I

املحلسبة

RIFDIA PROMEDIA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

املحلسبة
شلرع عبد الخللق الطريس رقم د2 
الطلبق الثللث ، 6288، النلظور 

املغرب
RIFDIA PROMEDIA  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 
اموموحن بني شيكر  - 62888 

النلظور املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.28873

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تعيين  تم  د282  82 غشت  في  املؤرخ 

الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

اليحيلوي رشيد كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 85 نون ر 

د282 تحت رقم 4348.

Iد24

املحلسبة

 TRS.TITO&MED IMPORT

EXPORT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ميير وديد للشركة

املحلسبة

شلرع عبد الخللق الطريس رقم د2 

الطلبق الثللث ، 6288، النلظور 

املغرب

 TRS.TITO&MED IMPORT

EXPORT  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي العدلجي 

الروي�ضي زغنغلن - 62888 النلظور 

املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

د2875.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تم تعيين  3د أكتوبر  في  املؤرخ 

الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

بوموف محدد كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 85 نون ر 

د282 تحت رقم 4348.

242I

مكتب بلزوك للدحلسبة

Sté ASSID N IMAL  
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

مكتب بلزوك للدحلسبة
زنقة امالل رقم54د سيدي بومللن 

كرمميت تنجدام الرشيدية ، 
52688، تنجدام املغرب

  Sté ASSID N IMAL  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 
بويقبى سكورة ورزازات - 45582 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9)5دد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   23
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Sté    : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. ASSID N IMAL
توريد   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اموات املكتب.
املقهى و املطعم

موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 45582  - ورزازات  سكورة  بويقبى 

ورزازات املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : خللد  البومالجي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : ووام  عينلوي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  خللد  البومالجي  الييد 
 45582 ورزازات  بويقبى سكورة  موار 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا(  ووام  عينلوي  الييد 
 82 العلطي  عين  تجزئة  رقم276 
الرشيدية 52888 الرشيدية املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  خللد  البومالجي  الييد 
 45582 ورزازات  بويقبى سكورة  موار 

ورزازات املغرب
عنوانه)ا(  ووام  عينلوي  الييد 
 82 العلطي  عين  تجزئة  رقم276 
الرشيدية 52888 الرشيدية املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتلريخ 87 يوليوز 

د282 تحت رقم 739/د282.
243I

BATTERIE TALIOUINE

BATTERIE TALIOUINE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

BATTERIE TALIOUINE
 BATTERIE TALIOUINE

شركة ذات امليؤولية املحدومة )في 
طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي مبلركة 
مجدوعة 82د رقم  84 سيدي 

ال رنو�ضي الدار البيضلء 8د286   
الدار البيضلء 8د286   الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5د2849.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  9د28  أبريل   89 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    BATTERIE TALIOUINE
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي حي مبلركة مجدوعة 
82د رقم  84 سيدي ال رنو�ضي الدار 
البيضلء  الدار  8د286    البيضلء 
8د286   الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : الحل املبكر للشركة..
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
مبلركة مجدوعة 82د رقم  84 سيدي 
8د286    البيضلء  الدار  ال رنو�ضي 
الدار البيضلء 8د286 الدار البيضلء 

املغرب. 
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و عين:

الييد)ة( خللد   شنين و عنوانه)ا( 

 84 رقم   82د  مجدوعة  مبلركة  حي 

البيضلء   الدار  ال رنو�ضي  سيدي 

املغرب  البيضلء  الدار  8د286 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ينلير 5د28 تحت رقم 5)).

244I

االتقلن للحيلبلت

DISTASNIM

شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

االتقلن للحيلبلت

42د شلرع مراكش الطلبق الثلني 

رقم 5 ، 62888، النلظور املغرب

DISTASNIM شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

اشوملي زنقة 42 رقم 64 - 62888 

النلظور املغرب.

رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

5)7دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

«488.888 مرهم« أي من »88.888د 

عن  مرهم«   588.888« إج   مرهم« 

أو  أربلح  أو  احتيلطي  إمملج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس امللل.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4483.

245I

BMH EXPERTS

MCA FONCIERE
إعالن متعدم القرارات

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
MCA FONCIERE »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 97 شلرع 
محدد الخلمس - الدار البيضلء 
- 28888 الدار البيضلء املدلكة 

املغربية.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.392(4

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في د8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
 58 ببيع  عزان  مخلوف  الييد  قلم 
في  يدلكهل  88د سهم   من أصل 

ً
سهدل

MCA FONCIERE لشركة  ملل  رأس 
 FINANCIERE MESTRE (HONG

KONG( املحدومة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
الجدعية العلمة غير العلمية تصلمق 
للشركة  القلنوني  الشكل  تحول  عل  
ذات امليؤولية املحدومة من ميلهم 
ميؤولية  ذات  شركة  إج   فرمي 

محدومة.
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
غير  العلمة  الجدعية  قررت  مليلي: 
أندريه   ، بيير  الييد  تعيين  العلمية 
من   ، مييتري  ملري   ، لوران   ،
 ، مونبلييه  في  963د/4/5د  مواليد 
واملقيم   ، الفرنيية  الجنيية  من 
مومين   ،  )34888( مونبلييه  في 
 de ملس.  شلرع  )8د  سلرنيلي  مو 
اليفر  وواز  حلمل   ،  l’Entarayre
الفرن�ضي رقم 5FV854(8د ، الصلمر 
محلفظة  قبل  من  5د28  أبريل  د  في 
مونبلييه ، لفترة غير محدومة تبدأ من 

د نوفد ر د282.
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
غير  العلم  االوتدلع  يقرر  مليلي: 

لعقد  الكلمل  اإلصالح  العلمي 
ااخر   تلو  ملمة   ، ويتبنى  التأسيس 
للنظلم  الجديد  النص   ، ككل  ثم   ،
ااسل�ضي للشركة في شكل شركة ذات 

ميؤولية محدومة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
العلمي  غير  العلم  االوتدلع  يقرر 
التأسيس  لعقد  الكلمل  اإلصالح 
ككل  ثم   ، ااخر   تلو  ملمة   ، ويتبنى 
ااسل�ضي  للنظلم  الجديد  النص   ،
ذات  شركة  شكل  في  للشركة 

ميؤولية محدومة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88363).
246I

PROCOMED

RUIZ DORADO TEXTIL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

PROCOMED
شلرع وجي العهد اءقلمة مار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 98888، طنجة 

املغرب
RUIZ DORADO TEXTIL شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الحرة للصلمرات  قطعة أرض 
رقم 8) حظيرة رقم أ 3 املنطقة 

الحرة للصلمرات  قطعة أرض رقم 
8) حظيرة رقم أ 3 98888 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.9979

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
اينكرنلصييون  )ة(  الييد  تفويت 
حصة   758 طينوريو  مورامو 
حصة  888.د  أصل  من  اوتدلعية 
رويز  )ة( صيبلستيلن  الييد  لفلئدة  

كرصيل بتلريخ 38 شتن ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 8د2479.
247I

AL HUDA CONSEIL SARL

CARRIERE AL HADABA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
د7 شلرع محدد الزرقطوني اقلمة 
كوثر الشقة 9 ، 38888، فلس 

املغرب
CARRIERE AL HADABA شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4) تجزئة 
اليالم القطعة E26 طريق صفرو - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د7824
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CARRIERE AL HADABA
استغالل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املقللع - نقل البضلئع.
عنوان املقر االوتدلعي : 4) تجزئة 
 - E26 طريق صفرو  القطعة  اليالم 

38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : بولنوار  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : اوبيلي  مصطفى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
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عنوانه)ا(  بولنوار  حين  الييد 
 38888 الييفة  احيين  اوالم  قصر 

ارفوم املغرب.
الييد مصطفى اوبيلي عنوانه)ا( 
فلس   38888 اآلمارسة  حي   448

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بولنوار  حين  الييد 
 38888 الييفة  احيين  اوالم  قصر 

ارفوم املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5895.
24(I

FIDUCIARE ECF

CD BUILDING MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 46د

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

CD BUILDING MAROC شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
مر�ضى اليلطلن الطلبق ااول رقم 3 

- 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

364843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  6د28  نون ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CD  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BUILDING MAROC
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء مختلفة.
عنوان املقر االوتدلعي : 26 شلرع 
مر�ضى اليلطلن الطلبق ااول رقم 3 - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 488.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد ماني أحدد :  3.888 حصة 

بقيدة 388.888 مرهم للحصة .
الييد ماني محدد :  888.د حصة 

بقيدة 88.888د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد ماني أحدد عنوانه)ا( 664 
شلرع محدد الخلمس الطلبق الثللت 
البيضلء  الدار   28888 د3  شقة 

املغرب.
الييد ماني محدد عنوانه)ا( 664 
شلرع محدد الخلمس الطلبق الثللت 
البيضلء  الدار   28888 د3  شقة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد ماني محدد عنوانه)ا( 664 
شلرع محدد الخلمس الطلبق الثللت 
البيضلء  الدار   28888 د3   شقة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر 6د28 تحت رقم 9)9)د6.

249I

االتقلن للحيلبلت

PYRAMIDE FONCIERE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

االتقلن للحيلبلت
42د شلرع مراكش الطلبق الثلني 
رقم 5 ، 62888، النلظور املغرب

PYRAMIDE FONCIERE    شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي 
علريض النلظور - 62828 النلظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3339د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
شركة      PYRAMIDE FONCIERE
مبلغ  املحدومة  امليؤولية  ذات 
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي حي علريض النلظور 
نتيجة  املغرب  النلظور   62828  -

ل-مشلكل متنوعة.
و عين:

الييد)ة( قيس  اعراج و عنوانه)ا( 
اوالم يخلف فرخلنة النلظور 62824 
النلظور املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 89 نون ر د282 وفي حي علريض 

النلظور - 62828 النلظور املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4484.
258I

Cap Conseils

AL MUSTAFIA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,383
20390، Casablanca Maroc
AL MUSTAFIA شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة ) رقم 
3 و 5 سوق الجدلة سيدي عثدلن - 

28788 الدار البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د8)39.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( محدد الومغيري 
بنعداش 2.258 حصة اوتدلعية من 
أصل 2.258 حصة لفلئدة  الييد )ة( 
أكتوبر  2د  بتلريخ  املتقي  العزيز  عبد 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 69)88).
Iد25

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

دار سوس
إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول
موثقة بأكلمير

عدلرة تفلوين بلوك 2E   الطلبق 
الثلني

 رقم 4  زنقة وام زيز - اكلمير
» مار سوس  » شر كة محدومة 

امليؤولية
العلم  الجدع  محضر  I.بدقت�ضى 
سوس  مار   « للشركة  االستثنلئي، 
امليؤولية،  محدومة  شركة   «
مقرهل  مرهم،  رأسدللهل8.888,88د  
االوتدلعي بأكلمير، رقم 56د، بوكس 
الطلبق  تيفلوين،  عدلرة  رقم33، 
ملتقى  56د،  أود،  بلوك  اليلبع، 
زيز، مؤرخ  وام  زنقة  و  املقلومة  شلرع 

في د8/282د/دد، تقرر مل يلي:
أحدد  الييد  وفلة  -اثبلت 

أميروي،  
للحصة  االرث  طريق  عن  -انتقلل 

االوتدلعية للهللك، لفلئدة الورثة.
 7  ،  6 للفصول  املترابط  -التغيير 
43 من القلنون ااسل�ضي للشركة،  و 
املتعلقة بلمليلهدة ، رأسدلل الشركة 

و التييير.
عرفي  عقد  بدقت�ضى   .II
لتفويت الحصص االوتدلعية املؤرخ 

في د8/282د/29، تقرر مل يلي:
شركة  لفلئدة  تفويت   -
 Belhassan  « االسم  مجهولة 
 Complexe Industriel et
بلختصلر   »Commercial
االوتدلعية  للحصة   ،»C.I.B.E.L»
فضدة  الييدة  من  كل  يدتلكهل  التي 
اميروي،  املهدي  الييد  البعي�ضي، 
الييدة  و  اميروي  حين  الييد 
الشركة  في  اميروي  الزهراء  فلطدة 

امليدلة »مار سوس« ش.م.م.
تم  اإليداع  القلنوني  لد     .III
التجلرية  بلملحكدة   الضبط   كتلبة  
د282/دد/)8  تحت  بلكلمير، بتلريخ 

رقم 65د87د.
بللسجل  IV. تم تسجيل الشركة  
التجلري  بلملحكدة  التجلرية بلكلمير، 
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رقم  تحت  د282/دد/)8   بتلريخ 
 .3754

للبيلن و النشر 
ااستلذة هد  أمنيول

موثقة

252I

AMGHAR MOHAMED

TRANSPARANTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

TRANSPARANTE  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 73 
بلوك 4 زنقة هوالندا الرشلم  - 

888د3 صفرو  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   22 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
خلرجي  حين  )ة(   الييد  تفويت 
258 حصة اوتدلعية من أصل 258 
الحبيب   )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

الشرقي بتلريخ 22 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   82 بتلريخ  بصفرو   االبتدائية 

د282 تحت رقم د435/282.
253I

KEN.BOUI SERVICES

M-H.TAOURIRT21
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة ) الطلبق 4 عدلرة النجوم 

شلرع البكلي لهبيل ، 63388، بركلن 
املغرب

دM-H.TAOURIRT2 شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الشقة 
رقم ) الطلبق الرابع شلرع البكلي 

لهبيل عدلرة النجوم  بركلن 63388 
بركلن املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
53د)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  9د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
M-H.  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAOURIRT2د
-تشييد   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املبلني اليكنية وغير اليكنية
االليلت  وتصدير  -استيرام 

الصنلعية.
الشقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
البكلي  شلرع  الرابع  الطلبق   ( رقم 
 63388 بركلن  النجوم   عدلرة  لهبيل 

بركلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد حدزة مخلوفي :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مخلوفي  حدزة  الييد 
حي  هللا  عبد  موالي  شلرع   3464

التقدم  88)65 تلوريرت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مخلوفي  حدزة  الييد 
حي  هللا  عبد  موالي  شلرع   3464

التقدم  88)65 تلوريرت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د666/282.
254I

Bennani & Associes

LOE INTERNATIONAL  لو 
أنترناسيونال

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
LOE INTERNATIONAL  لو 

أنترنلسيونلل  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املركز 
التجلري عبد املومن، عدلرة أتريوم 
Atrium  الرقم 374 ، تجزئة منلزل 

امليدون، شلرع عبد املومن  -  
28398  الدار البيضلء  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   24
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LOE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
INTERNATIONAL  لو أنترنلسيونلل.
إنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وتيويق وتصدير نبلت الصبلر.
املركز   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
أتريوم  عدلرة  املومن،  عبد  التجلري 
منلزل  تجزئة   ،  374 الرقم    Atrium
امليدون، شلرع عبد املومن  -  28398  

الدار البيضلء  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الييد مصطفى حيني 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد مصطفى حيني عنوانه)ا( 
33 طريق هولند  5AH 8دNW  لندن 

املدكلة املتحدة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد مصطفى حيني عنوانه)ا( 
33 طريق هولند  5AH 8دNW  لندن 

املدكلة املتحدة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 85د88).
255I

FIDURIZK

CAFE GOYAVA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

3888د، بنيليدلن املغرب
CAFE GOYAVA شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 
صوفلل 22 شلرع الحين الثلني 
بنيليدلن - 3888د بنيليدلن 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CAFE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GOYAVA
غرض الشركة بإيجلز : مقهى.
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اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الثلني  الحين  شلرع   22 صوفلل 
بنيليدلن  3888د   - بنيليدلن 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : نجلمي  عدلر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  نجلمي  عدلر  الييد 
الحدائق  حي   85 رقم  املتنبي  زنقة 
بنيليدلن 3888د بنيليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  نجلمي  عدلر  الييد 
الحدائق  حي   85 رقم  املتنبي  زنقة 
بنيليدلن 3888د بنيليدلن املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  سليدلن   ب ن  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 686.
256I

fiduciaire ficogest  

STE MO LOGISTIQUE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

fiduciaire ficogest
64 شلرع بيرانزاران تنغير 88)45 ، 

88)45، تنغير املغرب
STE MO LOGISTIQUE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار املن 
اقيدار واكليم تنغير - 88)45 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د43د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  يوليوز  9د  في  املؤرخ 
 STE شركة ذات امليؤولية املحدومة 
رأسدللهل  مبلغ    MO LOGISTIQUE
مقرهل  وعنوان  مرهم   288.888

واكليم  اقيدار  املن  موار  اإلوتدلعي 
تنغير - 88)45 تنغير املغرب نتيجة ل 

: التوقف التلم للنشلط .
و حدم مقر التصفية ب موار املن 
تنغير   45(88  - تنغير  واكليم  اقيدار 

املغرب. 
و عين:

مويهدا  مبلرك  الييد)ة( 
مامس  بومللن  أماك  حي  وعنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  تنغير   45(88

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
غشت  )د  بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم د87/282دد.

257I

MEDAFCO  CONSULTING

 A3(  ا3 ميديطيراني
)MEDITERRANNEE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 A3(  ا3 ميديطيراني

MEDITERRANNEE( شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طنجة 
، حي نجيبة ، شلرع )) ، رقم دد 
سفلي - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

265د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  4د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 A3( ميديطيراني   ا3   : تيديتهل 

.(MEDITERRANNEE
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
اللوازم املكتبية ؛ ميتلزملت الكتلبة 
من  مختلفة  وأنواع   ، والطبلعة 
امللفلت  حفظ  وميتلزملت   ، الورق 
 ، التخزين  وميتلزملت   ، واارشفة 
وملحقلت   ، الكدبيوتر  وميتلزملت 

املكلتب ، واآللة والحلسبة.
 ، : طنجة  االوتدلعي  املقر  عنوان 
حي نجيبة ، شلرع )) ، رقم دد سفلي 

- 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
58 حصة    : اعزوز  مريم  الييدة 

بقيدة 888.د مرهم للحصة .
االبراهيمي  عبدالهلمي  الييد 
مرهم  888.د  بقيدة  حصة   58   :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة مريم اعزوز عنوانه)ا( )) 
 98888 طنجة  بوعبيد  سيدي  زنقة 

طنجة املغرب.
االبراهيمي  عبدالهلمي  الييد 
رقم  بوعبيد  سيدي  زنقة  عنوانه)ا(  

)) - طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة مريم اعزوز عنوانه)ا( )) 
 98888 طنجة  بوعبيد  سيدي  زنقة 

طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د24732.
25(I

Steak Palace

Sté Steak Palace
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

Steak palace
 NR 6 QUARTIER BIN JRADI
 BOULEVARD OUJDA TAZA
MAROC، 35000، تلزة املغرب
Sté Steak Palace شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
 NR وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 6 QUARTIER BIN JRADI
 BOULEVARD OUJDA TAZA

.MAROC 35888 TAZA MAROC
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.5933

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  يونيو   84 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«288.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«   388.888« إج   مرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو  6د  بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 327.
259I

AMGHAR MOHAMED

TRANSPARANTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

TRANSPARANTE   شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  رقم 73 
بلوك 4 زنقة هوالندا الرشلم  - 

888د3  صفرو املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  شتن ر   22 في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

الشرقي الحبيب  كديير وحيد
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تبعل لقبول استقللة امليير.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بصفرو   االبتدائية 

د282 تحت رقم 435.
268I

االتقلن للحيلبلت

RIF ELECTRO DIESEL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

االتقلن للحيلبلت
42د شلرع مراكش الطلبق الثلني 
رقم 5 ، 62888، النلظور املغرب
RIF ELECTRO DIESEL    شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق 
تلويدة رقم 45 - 62888 النلظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.22753

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  4د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الوحيد  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  5د).7 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  268.د3 
أكتوبر  4د  بتلريخ  الوحيد  لطيفة 

د282.
الوحيد  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  5د).7 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  268.د3 
أكتوبر  4د  بتلريخ  الوحيد  محدد 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 4433.
Iد26

املركز املراك�ضي لإلرشلم

GAIA GALERIE D›ART
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

املركز املراك�ضي لإلرشلم
شقة رقم ٩ مدخل أ عدلرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 8، 

مراكش املغرب

GAIA GALERIE D›ART شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 66د 

ب الحي الصنلعي سيدي غلنم  - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د2836د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د8 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 GAIA  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GALERIE D’ART

غرض الشركة بإيجلز : - مقلولة في 

ميكور و زخرفة الطريق

- بيع التحف الفنية 

- البيع بللتقييط  ليلع الديكور.
عنوان املقر االوتدلعي : رقم 66د 

 - غلنم   سيدي  الصنلعي  الحي  ب 

48888 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

258 حصة  الييد خللد أبركة  :  

بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد سلرة الطللبي  :  388 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

 258   : ميلهم   هشلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد يوسف مريني  :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  أبركة   خللد  الييد 

حدائق اليلسدين مجدوعة 2 مدخل 
 48888 تلمنصورت    9 رقم  8د 

مراكش  املغرب .

عنوانه)ا(  الطللبي   سلرة  الييدة 
  ( رقم  عدلرة  النجوم  أمرشيش  م  ح 

48888 مراكش  املغرب .
عنوانه)ا(  ميلهم   هشلم  الييد 
636  48888 مراكش   تلركة رقم  حي 

املغرب .
عنوانه)ا(  مريني   يوسف  الييد 
 32 رقم   5 ب  عدلرة  التييير  إقلمة 

إسيل  48888 مراكش  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الطللبي  سلرة  الييدة 
ح م أمرشيش النجوم عدلرة م رقم )  

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم -.
262I

CAMANAB

أل أدفيس ء سرفيس  2أس 
  ALL ADVICES & SERVICES(

)2 AS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°7) 9د
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 ALL ( أل أمفيس ء سرفيس  2أس
 (ADVICES & SERVICES  2 AS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدع 
بوبلنة كولف رقم 22 - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د)د2د

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
أل   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 ALL  ( 2أس  سرفيس   ء  أمفيس 

.(ADVICES & SERVICES  2 AS
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 

في التييير.
مجدع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بوبلنة كولف رقم 22 - 98888 طنجة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد القلمر اليبلعي :  88د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اليبلعي  القلمر  عبد  الييد 
رقم  كولف  بوبلنة  مجدع  عنوانه)ا( 

22 98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اليبلعي  القلمر  عبد  الييد 
رقم  كولف  بوبلنة  مجدع  عنوانه)ا( 

22 98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247934.
263I

UPSILON CONSULTING

BLUE OCEAN VIEW  »BOV«
إعالن متعدم القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شلرع عدر الخيلم و شلرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطلبق الرابع، 
شقة رقم 28 ، 28258، الدار 

البيضلء املغرب
 BLUE OCEAN VIEW  «BOV»
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: موار 
تلمراغت، حي اليلحل، أورير - 

8888) أكلمير املغرب.
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»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د92)3.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 25 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
و  لتفويت  اتفلقيلت  عل   املصلمقة 
طرف  من   : اوتدلعية  حصص  بيع 
 Pascal, Simon, Marcel الييد 
 Yann, Brice, لصللح الييد BLANC
Albert, Marie BRUNET ملل يصل إج  
طرف  من  و  اوتدلعية،  حصة  68د 
 Lionel, Nathanael MARI الييد 
 Yann, Brice, Albert, الييد  لصللح 
78د  إج   يصل  ملل   Marie BRUNET

حصة اوتدلعية
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 Yann, Brice, الييد  عل   املوافقة 
كشريك   Albert, Marie BRUNET

وديد
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�ضي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

امليلهدلت
بند رقم ): الذي ينص عل  مليلي: 

رأس امللل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم )3د87د.
264I

AL HUDA CONSEIL SARL

OUAZZANI ARCHITECTS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
د7 شلرع محدد الزرقطوني اقلمة 
كوثر الشقة 9 ، 38888، فلس 

املغرب
  OUAZZANI ARCHITECTS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع ابن 

عبد هللا فضلء رحلب فلس عدلرة -م- 

الشقة م32  - 38888 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

78245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   22

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. OUAZZANI ARCHITECTS

مهندس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معدلري.

عنوان املقر االوتدلعي : شلرع ابن 
عبد هللا فضلء رحلب فلس عدلرة -م- 

الشقة م32  - 38888 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

محدد  الوزاني  ابراهيمي  الييد 

مرهم  88د  بقيدة  حصة   5.888   :

للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

محدد  الوزاني  ابراهيمي  الييد 

عنوانه)ا( ) شلرع امللك حيين شقة 

6 38888 فلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

محدد  الوزاني  ابراهيمي  الييد 

عنوانه)ا( ) شلرع امللك حيين شقة 

6 38888 فلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د8د5.

265I

AMGHAR MOHAMED

TRANSPARANTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل الشكل القلنوني للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

TRANSPARANTE  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

و عنوان مقرهل االوتدلعي  رقم 
73 بلوك 4 زنقة هوالندا الرشلم - 

888د3  صفرو .
تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7(9
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تحويل  22 شتن ر  املؤرخ في 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات امليؤولية املحدومة« إج  »شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بصفرو   االبتدائية 

د282 تحت رقم د435/282.

266I

املركز املراك�ضي لإلرشلم

MOROCHIC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�ضي لإلرشلم
شقة رقم ٩ مدخل أ عدلرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 8، 
مراكش املغرب

MOROCHIC شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 5 مرب 
املعروفي لقصور  - 48888 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.44525

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   86 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
  MOROCHIC ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم وعنوان 
مقرهل اإلوتدلعي رقم 5 مرب املعروفي 
املغرب  مراكش   48888  - لقصور  
التجلري  النشلط  توقف   : ل  نتيجة 

للشركة .
 5 رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 48888  - لقصور   املعروفي  مرب 

مراكش  املغرب . 
و عين:

   GENEVIEVE الييد)ة( 
THERIAULT  و عنوانه)ا( رقم 5 مرب 
مراكش    48888 لقصور   املعروفي 

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29678د.
267I

fiducinfo sarlau

YOUR BEST PARTNER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B2د, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
YOUR BEST PARTNER شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب رقم 
4د اقلمة فجوة شلرع حين 2 طريق 

الصويرة وليز مراكش - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)283د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
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القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 YOUR : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.BEST PARTNER

توطين   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشركلت.

مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

حين  شلرع  فجوة  اقلمة  4د  رقم 

 - مراكش  وليز  الصويرة  طريق   2

48888 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 48.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد الحيدوغي مصطفى :  288 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 288   : املللك  الغزاي عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

مصطفى   الحيدوغي  الييد 

 89 اسكجوراملحلميد  عنوانه)ا( 

 89 شقة  م  عدلرة  اوريكل  برج  اقلمة 

48888 مراكش املغرب.

املللك  عبد  الغزاي  الييد 

العتيق  البيت  فن  اقلمة  عنوانه)ا( 

مزوار    عين   87 شقة   85 عدلرة   82

48888 مراكش املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

مصطفى   الحيدوغي  الييد 

 89 اسكجوراملحلميد  عنوانه)ا( 

 89 شقة  م  عدلرة  اوريكل  برج  اقلمة 

48888 مراكش املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 6د296د.

26(I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

KHADAMAT BNI AMMAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC

  KHADAMAT BNI AMMAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي نزالة بني 
عدلر - 58353 موالي امريس زرهون-

مكنلس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.47959

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  شتن ر  8د  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 KHADAMAT BNI الشريك الوحيد 
88.888د  AMMAR   مبلغ رأسدللهل 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي نزالة 
امريس  موالي   58353  - عدلر  بني 
ل  نتيجة  املغرب  زرهون-مكنلس 
الرئي�ضي  للنشلط  التلم  التوقف   :

للشركة .
و حدم مقر التصفية ب نزالة بني 
امريس  موالي   58353 املغرب  عدلر 

زرهون -مكنلس املغرب. 
و عين:

مريوش  محدد   الييد)ة( 
حي   ( رقم   (5 زنقة  وعنوانه)ا( 
قلسم   سيدي   93832 صحراوة  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بني عدلرموالي امريس زرهون  نزالة   :

-مكنلس
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 336.
269I

CADES SARL

NEXT CONTACT SARLAU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NEXT CONTACT SARLAU
»شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 7د2 شلرع 

أنفل - - الدارالبيضلء املغرب.
»استدرار نشلط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
مل  تقرر  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  د.قرار 

الخيلئر املسجلة.
2.تخفيض رأسدلل الشركة بدبلغ 

سيلوي د مرهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د8)799.
278I

CADES SARL

CONTACT SYSTEM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CONTACT SYSTEM  »شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 

سدية ، سكن شهرزام ، الطلبق 3.5، 
رقم 22 - - الدارالبيضلء املغرب.

»استدرار نشلط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

مل  تقرر  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  د.قرار 
الخيلئر املسجلة.

2.تخفيض رأسدلل الشركة بدبلغ 
سيلوي 8د مرهم

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799799.
Iد27

CADES SARL

DES PRIVATE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
DES PRIVATE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 46 شلرع 
الزرقطوني طلبق د رقم 3 - 28848 

الدارالبيضلء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
37د425.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   2( في  املؤرخ 
DES PRIVATE شركة ذات امليؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
 46 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 -  3 رقم  د  طلبق  الزرقطوني  شلرع 
نتيجة  املغرب  الدارالبيضلء   28848

لحل ميبق للشركة.
و عين:

الييد)ة( هشلم  عدي و عنوانه)ا( 
اكلمير  القدس  حي   23 رقم  اد  بلوك 
)ة(  كدصفي  املغرب  اكلمير  8888د 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ )2 شتن ر د282 وفي 46 شلرع 
 28848  -  3 رقم  د  طلبق  الزرقطوني 

الدارالبيضلء املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799792.
272I
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Cap Conseils

AL MUSTAFIA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,383
20390، Casablanca Maroc
AL MUSTAFIA  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة ) رقم 
3 و 5 سوق الجدلة سيدي عثدلن - 

28788 الدار البيضلء املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د8)39.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعيين  2د أكتوبر  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( متقي 

عبد العزيز كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 69)88).

273I

االتقلن للحيلبلت

  INTERTRADE PRODUCTS
& SERVICES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

االتقلن للحيلبلت
42د شلرع مراكش الطلبق الثلني 
رقم 5 ، 62888، النلظور املغرب

 INTERTRADE PRODUCTS  &
SERVICES   شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 32 

رقم ) حي املييرة العروي - 62558 
النلظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د)66د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  4د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

حدزة  )ة(  الييد  تفويت 
بوايدبيران 588 حصة اوتدلعية من 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
أكتوبر  4د  بتلريخ  لوكيلي  محدد  )ة( 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 89 نون ر 

د282 تحت رقم 4356.
274I

EXPERTO

COTRAFOOD SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

EXPERTO
84 شلرع أبو فلرس املريني حيلن 
الربلط الربلط، 8888د، الربلط 

املغرب
COTRAFOOD SARL  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي كلم 6 

،طريق زعير،زنقة بني ميكين ، شقة 
رقم 2 ، إقلمة أ ، سوي�ضي ـ الربلط 

. - 78د8د الربلط املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.94285
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 38 مون ر 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»كلم 6 ،طريق زعير،زنقة بني ميكين 
ـ  سوي�ضي   ، أ  إقلمة   ،  2 رقم  شقة   ،
الربلط . - 78د8د الربلط املغرب« إج  
«48 ،شلرع سوس ،  سوي�ضي ـ الربلط 

. - 78د8د الربلط  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 6)د9دد.
275I

املركز املراك�ضي لإلرشلم

COBE ADVENTURE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

املركز املراك�ضي لإلرشلم
شقة رقم ٩ مدخل أ عدلرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 8، 
مراكش املغرب

COBE ADVENTURE »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة«

 DERB :وعنوان مقرهل االوتدلعي
 EL CADI N° ددد AZBEZT  - -

.MARRAKECH  MAROC
»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

9)883د.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   89 في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:
RIAD ADVENTURE

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
3د أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم د2967د.
276I

CADES SARL

ABY FINANCE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
ABY FINANCE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د2 شلرع 
ابو عبد هللا نلفع ، الطلبق الرابع 

سكن بن عدر ، املعلرف - 28288 
الدارالبيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.264457

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  شتن ر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«28.888د مرهم« أي من »558.888 
عن  مرهم«   678.888« إج   مرهم« 
ميون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799563.
277I

HG PROTECTION

HG PROTECTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HG PROTECTION
املنطقة الحرة للتصدير بوخللف، 
القطعة رقم 24أ2، الجزء رقم 24 
ب،الطلبق الثلني، املكتب رقم 24 ب 

، 98888، طنجة املغرب
HG PROTECTION شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الحرة للتصدير بوخللف، القطعة 
رقم 24أ2، الجزء رقم 24 ب، 

الطلبق الثلني، املكتب رقم 24 ب - 
98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
595د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 HG  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROTECTION
كل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والخيلطة،  الفصللة  عدليلت 
النييج، الغزل، الصبلغة، الزخرفة، 
والرسم عل  كل انواع املالبس للرولل 

و النيلء واالطفلل..
املنطقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
القطعة  بوخللف،  للتصدير  الحرة 
رقم 24أ2، الجزء رقم 24 ب، الطلبق 
 98888  - ب   24 رقم  املكتب  الثلني، 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة بشر  بلبلاعلي :  66 حصة 

بقيدة 888,88.د مرهم للحصة.
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الييد عثدلن الكري�ضي : 34 حصة 
بقيدة 888,88.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

بلبلاعلي عنوانه)ا(  الييدة بشر  
 Rue des tourterelles 95538 La

Frette Sur Seine فرنيل.
الييد عثدلن الكري�ضي عنوانه)ا( 

ال رانص د 98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عثدلن الكري�ضي عنوانه)ا( 

ال رانص د   98888 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  بلبلاعلي  بدر  الييد 
مجدع ال رزخ  98888 طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247699.
27(I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

RIADS ANNARJIS
إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
RIADS ANNARJIS »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 27د بيس 
شلرع الحين الثلني الطلبق 3د   - - 

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
43د58د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 87 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
بتقديدلت عينية  مليلي: قلم الشركلء 
و ذلك  امللل،  في سندات رأس  مدثلة 
حييني  خيلطي  الييد  قدم  كللتلجي: 
في  يدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  رشيد 
تتدثل  التي  و  النروس  ريلض  شركة 
شركة  لصللح  د(   ( واحدة  حصة  في 

قدم  أنڤييتيدون.  هولدينڭ  رفلعي 
الييد العلج عالل وديع ااسهم التي 
يدتلكهل في شركة ريلض النروس و التي 
شركة  لصللح  حصة   258 في  تتدثل 
الييد  قدم  غيلليزاسيون.  أفريك 
العلج محدد الزين وديع ااسهم التي 
و  النروس  ريلض  شركة  في  يدتلكهل 
التي تتدثل في 76حصة لصللح شركة 
الييدة  قدمت  غيلليزاسيون.  أفريك 
العلج حيلة وديع ااسهم التي تدتلكهل 
في شركة ريلض النروس و التي تتدثل 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   64 في 
غيلليزاسيون. قدم الييد العلج عبد 
يدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  الرحدلن 
في شركة ريلض النروس و التي تتدثل 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   44 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون، 
شرافة وديع ااسهم التي تدتلكهل في 
تتدثل  التي  و  النروس  ريلض  شركة 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   22 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
في  تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  سهلم 
تتدثل  التي  و  النروس   ريلض  شركة 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   22 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
في  تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  إيدلن 
تتدثل  التي  و  النروس  ريلض  شركة 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   22 في 

غيلليزاسيون. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
صيغة  إعلمة  العلم،  الجدع  قرر 
ذات  للشركة   ااسل�ضي  النظلم 
امليؤولية املحدومة  و املصلمقة عل  
تم  الذي  الجديد،  ااسل�ضي  النظلم 

عرضه من طرف املييرين.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
الجدع  بنلءا عل  ملسبق، قرر  مليلي: 
من   7 و   6 الفصلين  تغيير  العلم 

القلنون ااسل�ضي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88254).

279I

أمين إبى

TRAVAUX FRÈRES DES SUD
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

أمين إبى
د8 زنقة اليعدي أيت منصور 
ميدلت، 54358، ميدلت املغرب
 TRAVAUX FRÈRES DES SUD
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د26 بلوك 
س فوق الكدية تيكوين  - 8652) 

اكلمير املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د6د49
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  د2 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRAVAUX FRÈRES DES SUD
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة 
 كراء االليلت
لوازم املكلتب .

عنوان املقر االوتدلعي : د26 بلوك 
 (8652  - تيكوين   الكدية  فوق  س 

اكلمير املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   588   : ابى  امين  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
588 حصة    : ابى  يوسف  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
د8  عنوانه)ا(  ابى  امين  الييد 
 54358 ايت منصور   اليعدي  زنقة 

ميدلت املغرب.
حي  عنوانه)ا(  ابى  يوسف  الييد 

بلم الرقم 65 تراست  6368) انزكلن 
املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

د8  عنوانه)ا(  ابى  امين  الييد 
 54358 ايت منصور   اليعدي  زنقة 

ميدلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  4د  بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم -.
2(8I

fiduciaire for you

GANROSE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire for you
شلرع محدد البقلل عدلرة صبحي 

رقم د5 الطلبق 3 شقة رقم 87 ويلز 
، 48888، مراكش املغرب

GANROSE شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب رقم 
85 موار ارزيتزويت ودلعة قروية 
اسني محلفظة الحوز - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د7)6دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GANROSE
تيويق   : بإيجلز  الشركة  غرض 
التجديل  ميتحضرات  وتوزيع 
والنبلتلت الطبية واملكدالت الغذائية 
شبه  الطبية  بلملوام  يتعلق  مل  وكل 
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الطبية واملنتجلت واملوام واملنتجلت .
مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ودلعة  ارزيتزويت  موار   85 رقم 
قروية اسني محلفظة الحوز - 48888 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة فلطدة الزهراء البطحوي:  
88د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة فلطدة الزهراء البطحوي 
عنوانه)ا( إقلمة وديلة املنزه فيال 6) 
املنزه  تدلرة 2858د صخيرات املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة فلطدة الزهراء البطحوي 
عنوانه)ا( إقلمة وديلة املنزه فيال 6) 
املنزه  تدلرة 2858د صخيرات املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   89 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 25986د.
Iد)2

MOGA CONSEIL

EL BUSINESS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU دER ETGAE LOTIS LA

 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،
44888، الصويرة املغرب

EL BUSINESS شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
محدد بن ميعوم  عدلرة رقم 86 
الصويرة 44888 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  ملي   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EL  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BUSINESS
غرض الشركة بإيجلز : التجلرة

خدملت التجلرة .
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 86 رقم  عدلرة  ميعوم   بن  محدد 

الصويرة 44888 الصويرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 45.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 228   : امينة  العدالوي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : القدر  عبد  العدالوي  الييد 
228 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة العدالوي امينة عنوانه)ا( 
 5 الطلبق  سهل  أبي  ابن  شلرع   (
الدار   28888 املعلرف   9 الشقة  

البيضلء املغرب.
القدر  عبد  العدالوي  الييد 
6 شلرع محدد بن ميعوم   عنوانه)ا( 

44888 الصويرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة العدالوي امينة عنوانه)ا( 
 5 الطلبق  سهل  أبي  ابن  شلرع   (
الدار   28888 املعلرف   9 الشقة  

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د  بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

يوليوز د282 تحت رقم 237.
2(2I

TRAGESCO

NETWORK STAR
إعالن متعدم القرارات

NETWORK STAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

رأسدلله   68 888.88مرهم
مقرهل االوتدلعي : 2 زنقة 

GASCOGNE الطلبق 5 شقة 9د 

إقلمة ملك هلل 28888 مار البيضلء 
املغرب      

إعالن متعدمة القرارات
االستثنلئي  العلم  ودع  بدقت�ضى 
بللدار  )8/288د/6د  ب   مؤرخ 
البيضلء ثم اتخلذ القرارات التللية  :

• قرار رقم د    الذي ينص عل  مل 
يلي: تفويت سيدة  مونيل املطيع 388 

حصة من أصل 388 حصة 
مرزاق  الكبير  عبد  الييد  لفلئدة 
عنوانه حي ألفل د GR زنقة 75د رقم 

)2 مار البيضلء.
مل  عل   ينص  الذي   2 رقم  قرار   •
أشرقي   خديجة  الييدة  تفويت  يلي: 
حصة    388 أصل  من  حصة   388
مرزاق  الكبير  عبد  الييد  لفلئدة 
عنوانه حي ألفل د GR زنقة 75د رقم 

)2 مار البيضلء.
 تقييم الحلجي لرأس ملل الشركة 

كللتلجي :
- الييد عبد الكبير مرزاق :  688 

حصة
عل   ينص  الذي   3 رقم  قرار   •
الكبير  الييد عبد  تعيين  تم   : يلي  مل 
زنقة   GR د  ألفل  حي  عنوانهل  مرزاق, 
كديير  البيضلء,  مار   2( رقم  75د 

وحيد للشركة.
مل  عل   ينص  الذي   4 رقم  قرار   •
إج   التلجي  النشلط  إضلفة  تدت   : يلي 

نشلط الشركة :  »نقل البضلئع«
عل   املوافقة  تم  لذالك  وتبعل 
نظلم  3د,2,3,6من  املوام  تعديل 

ااسلسية للشركة وتحديثهل. 
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
 324867 رقم  تحت  البيضلء 

بتلريخ.2/2887د/84 
2(3I

TRAGESCO

NETWORK STAR
إعالن متعدم القرارات

NETWORK STAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

رأسدلله   68 888.88مرهم
مقرهل االوتدلعي : 2 زنقة 

GASCOGNE الطلبق 5 شقة 9د 
إقلمة ملك هلل 28888 مار البيضلء 

املغرب
إعالن متعدمة القرارات

االستثنلئي  العلم  ودع  بدقت�ضى 
بللدار  2887/دد/38  ب  مؤرخ 
البيضلء ثم اتخلذ القرارات التللية  :

•قرار رقم د    الذي ينص عل  مل 
املرني�ضي  محين  سيد  تفويت  يلي: 
حصة   288 أصل  من  حصة  88د 
88د  و  املطيع  مونيل  الييدة  لفلئدة 
لفلئدة  حصة   288 أصل  من  حصة 

الييدة خديجة أشرقي.
مل  عل   ينص  الذي   2 رقم  •قرار 
شهري  نيرين  الييدة  تفويت  يلي: 
خديجة  الييدة  لفلئدة  حصة   288

أشرقي.
 تقييم الحلجي لرأس ملل الشركة 

كللتلجي :
 388       : املطيع  مونيل  -الييدة 

حصة
    388   : أشرقي  خديجة  -الييدة 

حصة  
مل  عل   ينص  الذي   3 رقم  •قرار 
املطيع,  الييدة مونيل  تعيين  تم   : يلي 
عنوانهل شلرع عبد الرحدلن بن زيدان 
أكلمر,   (8888 اليالم  مدينة   6 رقم 

كديير وحيد للشركة.
عل   املوافقة  تم  لذالك  وتبعل 
نظلم  من  -7-6و4د  املوام  تعديل 

ااسلسية للشركة وتحديثهل. 
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
6د3857  رقم  تحت  البيضلء 

بتلريخ.2/2887د/25 
2(4I

CADES SARL

 PATMAS INTERNATIONAL
AFRIQUE

إعالن متعدم القرارات

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PATMAS INTERNATIONAL
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AFRIQUE  »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: فضلء 
porte d›anfa شلرع بلب املنصور 

اقلمة C طلبق د رقم 3 - - 
الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د)8د22.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 5د أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
الحيلب  من  امللل  رأس  زيلمة  مليلي: 
الجلري للشركلء من8.888د مرهم إج  

628.888 مرهم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 628.888 من  امللل  رأس  تخفيض 
المتصلص  مرهم   28.888 إج   مرهم 

الخيلئر
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل  في النظلم ااسل�ضي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم ): الذي ينص عل  مليلي: 

ميلهدلت
بند رقم 9: الذي ينص عل  مليلي: 

رأس امللل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د79956.
2(6I

CADES SARL

RIGHTSHORE SOLUTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  RIGHTSHORE SOLUTION
»شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 

 Shore 2 Plateau 85د, Etg د,
CASABLANCA - - الدارالبيضلء 

املغرب.
»استدرار نشلط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
مل  تقرر  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  د.قرار 

الخيلئر املسجلة.
2.تخفيض رأسدلل الشركة بدبلغ 

سيلوي د مرهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88)799.

2(7I

CADES SARL

OFFSHORE ACADEMY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI دER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OFFSHORE ACADEMY »شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 4 شلرع 

 - - Courteline أميدة صيلح ،إقلمة
الدارالبيضلء املغرب.

»استدرار نشلط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
مل  تقرر  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  د.قرار 

الخيلئر املسجلة.
2.تخفيض رأسدلل الشركة بدبلغ 

سيلوي د مرهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )79979.

2((I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 PARNASSE
INTERNATIONAL

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 PARNASSE INTERNATIONAL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 62د، زنقة 
موليير، زاوية شلرع أنفل، الطلبق 
العلشر - 28888 الدار البيضلء  

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري  

.2(2.333
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في )8 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
شلرع  زاوية  موليير،  زنقة  «62د، 
أنفل، الطلبق العلشر - 28888 الدار 
 ،»  CFC« إج  »برج املغرب«  البيضلء  
شلرع  الخلمس،  الطلبق   ،57 وزأة 
ملن ستريت، الدار البيضلء أنفل الحي 
البيضلء    الدار   28258  - الحيني  

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3د887).
2(9I

TRAGESCO

NETWORK STAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

NETWORK STAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

رأسدلله   68888.88 مرهم
مقرهل االوتدلعي : 2 زنقة 

GASCOGNE الطلبق 5 شقة 9د 
إقلمة ملك هلل 28888 مار البيضلء 

املغرب      

التأسيس
ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
ثم  البيضلء  بللدار   2(/82/2887
وضع القلنون ااسل�ضي للشركة ذات 
امليؤولية املحدومة  مديزاتهل كللتلجي :

 NETWORKشركة •التيدية: 
      STAR

امليؤولية  ذات  شركة   : •شكل 
املحدومة 

خدملت  بلختصلر:  •الهدف 
املدنية,  الهندسة  أعدلل  االتصلالت- 
وااعدلل  وتركيبهل  تصديدهل  مراستهل, 

الكهربلئية- أشغلل البنلء املختلفة.
زنقة   2  : االوتدلعي  •املقر 
9د  شقة   5 الطلبق   GASCOGNE
البيضلء  مار   28888 هلل  ملك  إقلمة 

املغرب. 
•املدة: 99 سنة من تلريخ التقييد 

في السجل التجلري.
•الرأسدلل الشركة :  68 888.88 
مرهدل مقيدة إج  688 حصة بدقدار 
محرر  الواحدة  للحصة  مرهم  88د 

كليل ومقيدة بين الشركلء كللتلجي :
 288 -الييد محين املرني�ضي    : 

حصة
  288         : -الييدة مونيل املطيع 

حصة
-الييدة نيرين شهري :        288 

حصة 
من  تبتدئ   : االوتدلعية  •الينة 

فلتح ينلير إج  د3 مسيد ر
• التييير:  مهدة أسندت ملدة غير 

محدومة إج  كل من:
عنوانه  املرني�ضي  محين  -الييد 
 STR SCHLAGEL  4462(  25  :

HERNE Allemagne
 : عنوانهل  املطيع  مونيل  -الييدة 
 6 شلرع عبد الرحدلن بن زيدان رقم 
مدينة اليالم 8888) أكلمر املغرب.

 : عنوانهل  شهري  نيرين  -الييدة 
العروم  ضيعة  زنقة   5 شقة  أ  سكنى 

8898د ربلط أكدال املغرب  
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
بتلريخ  9د2933  رقم  تحت  البيضلء 

8د/2887/85.
298I
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ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

 COMPANY ATLAS

PACKAGING
إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

 COMPANY ATLAS PACKAGING

»شركة ذات امليؤولية املحدومة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 

مكتب رقم )2، بوكس د، اقلمة 

l’Arganier، الطلبق الرابع، شلرع 

الجيش امللكي - 8888) اكلمير 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.3734

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

اثبلت وفلة الييد أحدد أميروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

من  8د  للفصل  املترابط  التغيير 

املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين  القلنون ااسل�ضي للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 

مليلي: التغيير املترابط للفصل 8د من 

املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 45د87د.

Iد29

RIF CONSEIL SARL

 STE SHRIMP CONNECT
MAROC

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE SHRIMP CONNECT
MAROC شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الحين االول رقم 246 بلوك 

سكوري رقم 7د النلظور - 62888 
النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5دد23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SHRIMP CONNECT MAROC
قشر   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

القدرون
- استيرام وتصدير.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الحين االول رقم 246 بلوك سكوري 
النلظور   62888  - النلظور  7د  رقم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : قلسمي  ميدون  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : قلسمي  ميدون  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  قلسمي  ميدون  الييد 
بلوك   246 رقم  االول  الحين  شلرع 
 62888 النلظور  7د  رقم  سكوري 

النلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  قلسمي  ميدون  الييد 
بلوك   246 رقم  االول  الحين  شلرع 
 62888 النلظور  7د  رقم  سكوري 

النلظور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4394.
292I

RIF CONSEIL SARL

 STE LOCATION CHARAOUI 
SARL A.U

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE LOCATION CHARAOUI 
SARL A.U شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الحين االول رقم 488 النلظور - 

62888 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
87د23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 LOCATION CHARAOUI SARL

.A.U
كراء   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق .
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - النلظور   488 رقم  االول  الحين 

62888 النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : شرعلوي  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888.د   : شرعلوي  محدد  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد محدد شرعلوي عنوانه)ا( 
6د  رقم  ايدزورن  زنقة  الفرح  حي 

احفير 63858  احفير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد شرعلوي عنوانه)ا( 
6د  رقم  ايدزورن  زنقة  الفرح  حي 

احفير 63858  احفير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 6د نون ر 

د282 تحت رقم 6د44.
293I

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN MARRAKECH

إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة
 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب
 LES HUILERIES DU SOUSS
 BELHASSAN MARRAKECH
»شركة ذات امليؤولية املحدومة 
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ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: مكتب 
رقم )، زيوت سوس بلحين، زنقة 
املالحة، ص.ب 35د - 8888) اكلمير 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3732

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 26 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي:  

اثبلت وفلة الييد أحدد أميروي
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  8د  للفصل  املترابط  التغيير 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين  القلنون ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 
مليلي: التغيير املترابط للفصل 8د من 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 43د87د.
294I

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN CENTRE

إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة
 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب
 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN CENTRE »شركة 
ذات امليؤولية املحدومة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: مكتب 

رقم 4، بوكس 4، عدلرة تيفلوين، 
الطلبق اليلبع، بلوك او2، 56د، 
ملتقى شلرع املقلومة و زنقة وام 

زيز، الحي الصنلعي - 8888) اكلمير 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د373.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
اثبلت وفلة الييد أحدد أميروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  8د  للفصل  املترابط  التغيير 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين  القلنون ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 
مليلي: التغيير املترابط للفصل 8د من 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 42د87د.
295I

TRAGESCO

NETWORK STAR
إعالن متعدم القرارات

NETWORK STAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة 

رأسدلله   68888.88 مرهم
مقرهل االوتدلعي : 2 زنقة 

GASCOGNE الطلبق 5 شقة 9د 
إقلمة ملك هلل 28888 مار البيضلء 

املغرب      
إعالن متعدمة القرارات

االستثنلئي  العلم  ودع  بدقت�ضى 
بللدار  7/84/2889د  ب  مؤرخ 
البيضلء ثم اتخلذ القرارات التللية  :

• قرار رقم د    الذي ينص عل  مل 
مرزاق  الكبير  عبد  سيد  تفويت  يلي: 

حصة   688 أصل  من  حصة   688
عنوانه  الشلفي  يلسر  الييد  لفلئدة 
إقلمة ابن ولهر الطلبق 4 الشقة 8د 
RES TRAVO BOURGOGNE الدار 
البيضلء. لتصبح تقييم الحلجي لرأس 

ملل الشركة كللتلجي :
الييد يلسر الشلفي :  688   -

حصة
عل   ينص  الذي   2 رقم  قرار   •
يلسر  الييد  تعيين  تم   : يلي  مل 
ولهر  ابن  إقلمة  عنوانهل,  الشلفي, 
 RES TRAVO 8د  الشقة   4 الطلبق 
البيضلء’  الدار   BOURGOGNE

كديير وحيد للشركة.
ينص  الذي   3 رقم  قرار   •
عل  مل يلي : تغيير تيدية الشركة من 
إج    »  NETWORK STAR  « شركة 

  « ENTD «    الشركة
قرار رقم 4 الذي ينص عل    •
االوتدلعي  املقر  تحويل  تم   : يلي  مل 
زنقة   2  : من  للشركة  الحلجي 
9د  شقة   5 الطلبق   GASCOGNE
البيضلء  مار   28888 هلل  ملك  إقلمة 
املغرب      إج  : 7د سلحة بيتلر إقلمة 
مار   5 رقم   6 الطلبق   build بيتلر 

البيضلء.
عل   املوافقة  تم  لذالك  وتبعل 
تعديل املوام 3, 5, 6, 7, 3د, من نظلم 

ااسلسية للشركة وتحديثهل. 
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
بتلريخ   333648 رقم  تحت  البيضلء 

86/2889/د8.
296I

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

 LES HUILERIES DU SOUSS
DISTRIBUTION
إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة
 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

 LES HUILERIES DU SOUSS
DISTRIBUTION »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: مكتب 
رقم 3، معدل زيوت سوس بلحين، 
زنقة املالحة، ص.ب. 35د، أنزا - 

8888) اكلمير املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3733

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 26 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
اثبلت وفلة الييد أحدد أميروي،  

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  8د  للفصل  املترابط  التغيير 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين  القلنون ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 
مليلي: التغيير املترابط للفصل 8د من 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 44د87د.
297I

FIDUCIARE ECF

CD BUILGING MAROC
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 46د

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

CD BUILGING MAROC »شركة 
ذات امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 26 شلرع 
مر�ضى اليلطلن الطلبق ااول شقة 

3 - - الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجلري: 
.364843

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في )2 ملي د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
مييير  أحدد  ماني  الييد  تعيين 

ميلعد للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  4د:  رقم  بند 
حدلمي  الييد  تعيين  تم  مليلي:  
أحدد  ماني  والييد  مييًرا  يوسف 
 ، محدومة  غير  ملدة  ميلعد  ميير 
الوظيفة  قبول  صراحة  تعلن  والتي 

املذكورة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 38 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

يونيو د282 تحت رقم 5822)7.
29(I

ste sabah info

ste exeau tp
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،
43150، benguerir maroc

ste exeau tp شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي كيللز 
رقم 2د صخور رحلمنة بن ورير حي 
كيللز رقم 2د صخور رحلمنة بن 
ورير 58د43 بن ورير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.757
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر  د2  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
  ste exeau tp الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم وعنوان 
2د  رقم  كيللز  حي  اإلوتدلعي  مقرهل 
صخور رحلمنة بن ورير حي كيللز رقم 

58د43  2د صخور رحلمنة بن ورير 
بن ورير املغرب نتيجة ل :  الشركة لم 

تحقق هدفهل االوتدلعي.
و حدم مقر التصفية ب حي كيللز 
ورير  بن  رحلمنة  صخور  2د  رقم 

املغرب 58د43 بن ورير املغرب. 
و عين:

و  منوار  االله   عبد  الييد)ة( 
الروضة  شلرع  احريق  حي  عنوانه)ا(  
مرتيل  58د93  مرتيل   5 زنقةدرقم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم )46.

299I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

CONFORT LUNETTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE د
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
CONFORT LUNETTE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

البنفسج رقم 6د طريق قصبة تلملة 
اوالم سعيش - 23888 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

49د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CONFORT LUNETTE
غرض الشركة بإيجلز : نظلراتية.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
قصبة  طريق  6د  رقم  البنفسج 
تلملة اوالم سعيش - 23888 بني مالل 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
8د5    : حديديد  اكرام  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 498   : حديديد  رشيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اكرام حديديد عنوانه)ا(  الييدة 
موار الرقلبة اوالم سعيش 23888 بني 

مالل  املغرب.
عنوانه)ا(  حديديد  اكرام  الييد 
 (4888 العينين  ملء  الشيخ  زنقة 

طلطل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حديديد  اكرام  الييد 
موار الرقلبة اوالم سعيش 23888 بني 

مالل املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 7)8د.
388I

tensiftconsultant

EL IDRISSI CASH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
EL IDRISSI CASH شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
كولومب رقم د8 أقلمة 74 سيدي 
عبد الكريم  - 46888 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7د22د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EL  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.IDRISSI CASH
التحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااموال.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
سيدي   74 أقلمة  د8  رقم  كولومب 
عبد الكريم  - 46888 أسفي املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اامر�ضي  سلرة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اامر�ضي  سلرة  الييدة 
 2( رقم  فليطين  زنقة  التقدم  حي 

اليوسفية 46888 أسفي املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اامر�ضي  سلرة  الييدة 
 2( رقم  فليطين  زنقة  التقدم  حي 

اليوسفية 46888 أسفي املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2587.
Iد38

 BEPOLYCO  مكتب الدراسلت املتعدم االستشلرات

ش م م

 SWITCH COFFE SARL
AU  شركة سويتش كوفي  

ش.م.م.ب.ش.و.
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

مكتب الدراسلت املتعدم 
االستشلرات  BEPOLYCO ش م م
رقم 8دد حي الحيني شلرع موالي 
رشيد ورزازات ، 45888، ورزازات 

املغرب
SWITCH COFFE SARL AU  شركة 

سويتش كوفي  ش.م.م.ب.ش.و. 
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
    C.G.I  وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي
شلرع موالي رشيد ورزازات  - 45888 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د75دد

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
SWITCH COFFE SARL AU  شركة 

سويتش كوفي  ش.م.م.ب.ش.و..
اسغالغ   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مقهى ومطعم .
    C.G.I  عنوان املقر االوتدلعي : حي
شلرع موالي رشيد ورزازات  - 45888 

ورزازات املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : حدو   ايت  مصطفى  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حدو   ايت  مصطفى  الييد 
رقم  بلوك س  املقلومة  عنوانه)ا( حي 

2د مكرر  45888 ورزازات  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

حدو   ايت  مصطفى  الييد 
رقم  بلوك س  املقلومة  عنوانه)ا( حي 

2د مكرر  45888 ورزازات املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د نون ر  بتلريخ  االبتدائية بورزازات  

د282 تحت رقم 823د.
382I

CABINET S2S CONSULTING

SBS IMMO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE د,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
SBS IMMO شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي تجزئة إ  
3 رقم 33 املنطقة الصنلعية اوالم 
صللح - 33288 البيضلء املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3(8835
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 83 نون ر د282 تدت إضلفة 
الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :
التجلرية  للدنشآت  مؤور 

والصنلعية..
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 883د8).
383I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE FOULKANE TRANS
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°82
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°66,3دEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE FOULKANE TRANS SARL
AU شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املحل 

الكلئن بحي تالبوما تغلبونت أودير،  
الحييدة.  - 32888 الحييدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FOULKANE TRANS SARL AU
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلثع عل  حيلب الغير
التصدير و االستيرام.

املحل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
أودير،   تغلبونت  تالبوما  بحي  الكلئن 
الحييدة   32888  - الحييدة.  

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : فولكلن  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : فولكلن  محدد  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فولكلن  محدد  الييد 
 32888 أودير  تغلبونت  تالبوما  حي 

الحييدة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فولكلن  محدد  الييد 
 32888 أودير  تغلبونت  تالبوما  حي 

الحييدة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 2د8د.
384I

O’GESTION & CONSEIL

CHEF AUTO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

O›GESTION & CONSEIL
68 الحي البلدي الزاري ، 68888، 

OUJDA MAROC
CHEF AUTO  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 44 شلرع 
أحفير الطلبق 6 مكتب رقم 28 - 

68888 وودة املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.34547

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( فراجي 

عبد اإلله كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3952.
385I

O’GESTION & CONSEIL

CHEF AUTO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

O›GESTION & CONSEIL
68 الحي البلدي الزاري ، 68888، 

OUJDA MAROC
CHEF AUTO شركة ذات امليؤولية 
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املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 44 شلرع 
أحفير الطلبق 6 مكتب رقم 28 - 

68888 وودة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.34547

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بشير  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 

اإلله فراجي بتلريخ 8د نون ر د282.
بشير  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( أيدن 

عبلوي بتلريخ 8د نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  7د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3952.
386I

ملويك مللين

MAGIC MAILING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ملويك مللين
حي رهراه اقلمة 2 طلبق 3 طنجة 
طنجة، 98888، طنجة املغرب
MAGIC MAILING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  حي رهراه 

اقلمة 2 الطلبق 3 طنجة 98888 
طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6(((9

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  2د أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  MAGIC MAILING الشريك الوحيد
مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم وعنوان 
اقلمة  رهراه  حي  اإلوتدلعي   مقرهل 

طنجة   98888 طنجة   3 الطلبق   2
عدم  و  املنلفية   : ل  نتيجة  املغرب 

النشلط.
و حدم مقر التصفية ب حي رهراه 
 98888 طنجة    3 الطلبق   2 اقلمة 

طنجة املغرب. 
و عين:

اليعقوبي  الدين   الييد)ة( صالح 
رقم  8د  زنقة   5 م روكة  عنوانه)ا(  و 
كدصفي  املغرب  طنجة   98888  79

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9د8)24.

387I

ائتدلنية بوعرفة

STE FOUAD FER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدلنية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضلء بوعرفة 
بوعرفة، 288د6، بوعرفة املغرب
STE FOUAD FER شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 293 
تجزئة بدر - 288د6 بوعرفة املغرب
ميؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9(7
 85 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FOUAD FER
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وديع  املختلفة-  االشغلل  و  البنلء 
تصدير  املختلفة-  الفالحية  االشغلل 
و استرام-نقل البضلئع لحيلب الغير 
و النقل الدوجي للبضلئع و االرسلليلت.

عنوان املقر االوتدلعي : رقم 293 
تجزئة بدر - 288د6 بوعرفة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : فؤام  بوطلهر  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فؤام  بوطلهر  الييد 
بوعرفة  288د6   2 الطوبة  حي   297

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فؤام  بوطلهر  الييد 
بوعرفة  288د6   2 الطوبة  حي   297

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بفجيج   االبتدائية 

د282 تحت رقم 328.
38(I

MOORE CASABLANCA

مف دياك
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 7(
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

مف ميلك شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
سدية عدلرة 2)  طلبق رقم 4 شلرع 
النخيل الدار البيضلء - 28288  

الدار البيضلء املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.528825
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 4 2)  طلبق رقم  »زنقة سدية عدلرة 
شلرع النخيل الدار البيضلء - 28288  
الدار البيضلء املغرب« إج  » 42 زنقة 
البيتلن  عدلرة  طلو�ضي  الدين  زكي 
  28288  - ملرس   2 اليفلي  طلبق 

الدار البيضلء  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 2د887).

389I

A2 CONSULTING

UTRECHT TRANS 
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A2 CONSULTING
 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC
 UTRECHT TRANS  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 

 TETOUAN, les fermes de
 tamezaqt commune dar ben

 kariche aboyout - 93888
tetouan maroc

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. UTRECHT TRANS
 Transport : غرض الشركة بإيجلز
 de marchandises pour compte

.d’autrui
 : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 TETOUAN, les fermes de
 tamezaqt commune dar ben
 kariche aboyout - 93888

.tetouan maroc
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 HADDOUCHI BILAL الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   :  988

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 HADDOUCHI BILAL الييد 
 B4 IMB 2 ETG 4 عنوانه)ا(  
 APRT 244 TETOUANCOMP
 DIAR TAMOUDA BLOC 93888

.TETOUAN MAROC
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 EL MOUSSAOUI الييد 
 AV عنوانه)ا(   MOHAMED
 DCHIRA TRANCHE 82 NR ((
 TETOUAN 93888 TETOUAN

MAROC
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2))4.
8Iد3

ecole forem prive

اكول فوريم بريفي
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ecole forem prive
 BD MOHAMED 5 N7 SELOUNE

 NADOR )M( ، 62702، nador
maroc

اكول فوريم بريفي شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شرع 

محدد الخلمس ندرة سبعة سلوان 
النلظور - 62782  النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
85د23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اكول   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

فوريم بريفي.
تقديم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املجلالت  مختلف  في  تكوينلت 
في  االندملج  في  الشبلب  مليلعدة 

سوق الشغل.
شرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
سلوان  سبعة  ندرة  الخلمس  محدد 

النلظور - 62782  النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الحيين  الدرويش  الييد 
بوعرك  مواربوغنجلين  عنوانه)ا( 

النلظور 62782 النلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحيين  الدرويش  الييد 
بوعرك  مواربوغنجلين  عنوانه)ا( 

النلظور 62782  النلظور املغرب
الييد ابراهيم بنبوعزة عنوانه)ا( 
 (9 رقم   25 حي صونلصيد مجدوعة 
النلظور    62782 النلظور  سلوان 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 8د43.
Iدد3

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

RIAD CALIFORNIE
إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
RIAD CALIFORNIE »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: زاوية 
زنقة رابعة العدوية وزنقة بشير 

االبراهيمي - - الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
79437د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في دد أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
بتقديدلت عينية  مليلي: قلم الشركلء 
و ذلك  امللل،  في سندات رأس  مدثلة 
حييني  خيلطي  الييد  قدم  كللتلجي: 
يدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  رشيد 
التي  و  كلليفورني  ريلض  شركة  في 
تتدثل في حصتين ) 2( لصللح شركة 
قدم  أنڤييتيدون.  هولدينڭ  رفلعي 
الييد العلج عالل وديع ااسهم التي 
كلليفورني  ريلض  شركة  في  يدتلكهل 
لصللح  حصة  د44  في  تتدثل  التي  و 
قدم  غيلليزاسيون.  أفريك  شركة 
وديع  الزين  محدد  العلج  الييد 
ريلض  في شركة  يدتلكهل  التي  ااسهم 
4دحصة  في  تتدثل  التي  و  كلليفورني 
غيلليزاسيون.  أفريك  شركة  لصللح 
وديع  حيلة  العلج  الييدة  قدمت 
ريلض  في شركة  تدتلكهل  التي  ااسهم 
كلليفورني و التي تتدثل في 7 حصص 
غيلليزاسيون.  أفريك  شركة  لصللح 
الرحدلن  عبد  العلج  الييد  قدم 
في شركة  يدتلكهل  التي  ااسهم  وديع 

في  تتدثل  التي  و  كلليفورني  ريلض 
أفريك  شركة  لصللح  حصص   7
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون، 
شرافة وديع ااسهم التي تدتلكهل في 
شركة ريلض كلليفورني و التي تتدثل 
أفريك  شركة  لصللح  حصص   7 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
في  تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  سهلم 
شركة ريلض كلليفورني و التي تتدثل 
أفريك  شركة  لصللح  حصص   7 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
في  تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  إيدلن 
شركة ريلض كلليفورني و التي تتدثل 
أفريك  شركة  لصللح  حصص   7 في 

غيلليزاسيون.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
صيغة  إعلمة  العلم،  الجدع  قرر 
ذات  للشركة   ااسل�ضي  النظلم 
امليؤولية املحدومة  و املصلمقة عل  
تم  الذي  الجديد،  ااسل�ضي  النظلم 

عرضه من طرف املييرين.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
الجدع  بنلءا عل  ملسبق، قرر  مليلي: 
من   7 و   6 الفصلين  تغيير  العلم 

القلنون ااسل�ضي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88236).
2Iد3

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

 PERFORMANCE AGENCY
SERVICES Sarl
إعالن متعدم القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
 PERFORMANCE AGENCY
SERVICES Sarl »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 46 شلرع 
رومل ، الطلبق الرابع ، الشقة رقم 9  
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- 28888 الدارالبيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
5د4472.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 4د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
سهم  888د  تحويل  عل   املوافقة  د. 
إج   سليدة  زغلري  الييدة  قبل  من 

الييد بلجيد هشلم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
2. استقللة الييدة زغلري سليدة من 

مهلمهل كدييرة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
 
ً
3. تعيين الييد  بلجيد هشلم مييرا
توقيع  صالحيلت  وإسنلم   

ً
وديدا

الشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي:  
املعدل  ااسل�ضي  النظلم  اعتدلم 

للشركة.
بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

الشكليلت والصالحيلت
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88555).
3Iد3

BCNG

STE: IETB
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: IETB شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 265، 

شلرع الزرقطوني الطلبق 9 رقم 92 - 

28858 الدار البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
9د65د5.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  4د  في  يلملؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
  STE: IETB الوحيد  الشريك  ذات 
مرهم  8.888,88د  رأسدللهل  مبلغ 
 ،265 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
 - 92 9 رقم  شلرع الزرقطوني الطلبق 
28858 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : عدم تشغيل الشركة.
 ،265 ب  التصفية  مقر  حدم  و 
شلرع الزرقطوني الطلبق 9 رقم 92  - 

28858 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  الشرايح  عدر    الييد)ة( 
فرنيل  5د758  فرنيل  عنوانه)ا( 

فرنيل كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د7997.
4Iد3

FENIXHOLDING

FENIXHOLDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FENIXHOLDING
 BD LALLA YAKOUT RUE EL
 ARAAR IMM9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETAGE APPART 7د
، 20006، casablanca maroc
FENIXHOLDING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 

العرعلر االقلمة ولليز رقم 9 بللطلبق 
الرابع الدار البيضلء - 28886 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
73دد52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FENIXHOLDING
املشلركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ملجي  مشروع  أي  وتطوير  إنشلء  في 
و  عقلري   أو  تجلري  أو  صنلعي  أو 
القطلعلت  وديع  في  استثدلرات 

االقتصلمية..
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
العرعلر االقلمة ولليز رقم 9 بللطلبق 
28886 الدار   - الرابع الدار البيضلء 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد خللد حدام :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
د2  عنوانه)ا(  حدام  خللد  الييد 
زنقة موزوجي اقلمة روزا ط د ش 5 حي 
 28583 البيضلء  الدار  امليتشفيلت 

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
د2  عنوانه)ا(  حدام  خللد  الييد 
زنقة موزوجي اقلمة روزا ط د ش 5 حي 
 28583 البيضلء  الدار  امليتشفيلت 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )5)37.
5Iد3

tensiftconsultant

CYRUS ELEC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب

CYRUS ELEC شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بقعة 463 
تجزئة املييرة طريق �ضي عي�ضى - 

46888 اسفي املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7763
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في د2 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»بقعة 463 تجزئة املييرة طريق �ضي 
إج   املغرب«  اسفي   46888  - عي�ضى 
»الرقم 62 تجزئة الريحلن  - 46888 

اسفي  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  د2  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم )246.

6Iد3

tensiftconsultant

CRYSTAL INGENIEURIE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
CRYSTAL INGENIEURIE شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم د2 
حي 54 حي انس - 46888 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
699دد.
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الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 CRYSTAL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدللهل  مبلغ    INGENIEURIE
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
اإلوتدلعي الرقم د2 حي 54 حي انس 
 -  : ل  نتيجة  املغرب  اسفي   46888  -

اسبلب اقتصلمية.
- وقف نشلط املؤسية..

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
46888 اسفي   - انس  54 حي  د2 حي 

املغرب. 
و عين:

فلتون  الدين   صالح  الييد)ة( 
وعنوانه)ا( الرقم د2 حي 56 حي انس 
)ة(  كدصفي  املغرب  اسفي   46888

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   86 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم د243.
7Iد3

BATTERIE TALIOUINE

LZ OPTICAL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LZ OPTICAL
LZ OPTICAL شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي االلفة 
مشروع االزهر ف ب 5 عدلرة ج محل 
رقم 4 حي الحيني  الدارالبيضلء 
28228 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6327د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 أكتوبر   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LZ  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OPTICAL
نظلراتي    : بإيجلز  الشركة  غرض 

.OPTICIEN
عنوان املقر االوتدلعي : حي االلفة 
مشروع االزهر ف ب 5 عدلرة ج محل 
الدارالبيضلء  الحيني   حي   4 رقم 

28228 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : لقاللش  زكريلء  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لقاللش  زكريلء  الييد 
االلفة  ف  مجدوعة   76 رقم  د  زنقة 
الدارالبيضلء   28228 البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لقاللش  زكريلء  الييد 
االلفة  ف  مجدوعة   76 رقم  د  زنقة 
الدارالبيضلء   28228 البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 28 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 32273.
I)د3

CABINET HAMZAOUI

MANAR HOME BUILDING
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
9BIS AVENUE OMAR IBN ALد 

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

 MANAR HOME BUILDING

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3)د شلرع 
وجي العهد مركز نريل الطلبق االر�ضي 

املحل رقم 3د طنجة - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
445د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   87
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MANAR HOME BUILDING
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
عنوان املقر االوتدلعي : 3)د شلرع 
االر�ضي  الطلبق  نريل  مركز  العهد  وجي 
املحل رقم 3د طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة كوثر برقون :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : برقون  سير   الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  برقون  كوثر  الييدة 
 3 طلبق  الكون  اقلمة  بلجيكل  شلرع 

شقة )2 98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  برقون  سير   الييدة 
اقلمة  غلندي  مهلتدل  شلرع   5(
 98888  9 شقة   2 طلبق  الرحدلن 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  برقون  كوثر  الييدة 
 3 طلبق  الكون  اقلمة  بلجيكل  شلرع 

شقة )2 98888 طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   83 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9687.
9Iد3

FISCALEX MAROC

SERGHINI DESIGN
شركة ذات امليؤولية املحدومة
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
SERGHINI DESIGN »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: محل 
رقم 2ب2 متجر 2 مراكش سلحة 
6د نون ر عدلرة مد وليز محل رقم 
2ب2 متجر 2 مراكش سلحة 6د 

نون ر عدلرة مد وليز 48888 مراكش 
املغرب.

»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

289)دد.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
تقرر  د282  شتن ر   22 في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:
 M E T A M O R F O S E

MARRAKECH
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  دد  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 4د294د.
328I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

LUNDI COOPERATION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(
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LUNDI COOPERATION شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي خليج 
طنجة، العدلرة رقم دC الطلبق 
الثلني رقم 5د - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5)6د2د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LUNDI : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.COOPERATION
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
خليج   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طنجة، العدلرة رقم دC الطلبق الثلني 

رقم 5د - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بوسالم  ابراهيم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
ابراهيم بوسالم عنوانه)ا(  الييد 
مرموشة  حي  العربي  ابن  زنقة  4د 

45888 الحييدة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ابراهيم بوسالم عنوانه)ا(  الييد 
مرموشة  حي  العربي  ابن  زنقة  4د 

45888 الحييدة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 77)9.
Iد32

tensiftconsultant

 PRODUITS
CONSOMMABLES-

MATERIEL DENTAIRE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب

PRODUITS CONSOMMABLES-
MATERIEL DENTAIRE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 
4د حي ونلن عالن شلرع سكورة - 

46888 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5))8د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر  3د  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 PRODUITS الوحيد  الشريك  ذات 
 CONSOMMABLES-MATERIEL
DENTAIRE  مبلغ رأسدللهل 88.888د 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 
سكورة  شلرع  عالن  ونلن  حي  4د 
 -  : ل  نتيجة  املغرب  اسفي   46888  -

وقف نشلط املؤسية.
- اسبلب اقتصلمية.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 - سكورة  شلرع  عالن  ونلن  حي  4د 

46888 اسفي املغرب. 
و عين:

بوسوري   بشر   الييد)ة( 
85 حي ا  بوسوري و عنوانه)ا( الرقم 
ب س املدينة الجديدة 46888 اسفي 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  د2  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2469.

322I

tensiftconsultant

MAGRINE AUTO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
MAGRINE AUTO شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
وريفلت طريق سبت كزولة - 

46888 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
857د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  يونيو   2( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الطلهري  كنزة  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  )57.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  )57.د 

فيصل ازين بتلريخ )2 يونيو د282.
الطلهري  كنزة  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  )57.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  )57.د 
يونيو   2( بتلريخ  ازين  طه  محدد 

د282.
الطلهري  كنزة  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  577.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  577.د 

كريدة ازين بتلريخ )2 يونيو د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
يوليوز  2د  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 384د.
323I

tensiftconsultant

YHY TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب

YHY TRANS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 
الطنطلوي الطلبق د رقم 2 حي 
الصنلعي - 46888 اسفي املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9459
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  شتن ر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«988.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«  »888.888.د  إج   مرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   27 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 4)24.
324I

tensiftconsultant

H.AEL TRANS SAFI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
H.AEL TRANS SAFI شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الحي 
الصنلعي سبت اوزولة اسفي - 

46888 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7)28د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   87
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 H.AEL : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
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.TRANS SAFI
-نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع مقلبل أور أو مكلفأة.
الحي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - اسفي  اوزولة  سبت  الصنلعي 

46888 اسفي املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبداملوج  حلريفي :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حلريفي  عبداملوج   الييد 
سبت  الصنلعي  الحي  عنوانه)ا( 
اوزولة اسفي 46888  اسفي املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حلريفي  عبداملوج   الييد 
سبت  الصنلعي  الحي  عنوانه)ا( 
اوزولة اسفي 46888  اسفي املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  6د  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2344.
325I

tensiftconsultant

FITGYM FACTORY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
FITGYM FACTORY شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املكتب 
2 عدلرة الطنطلوي زنقة الصنلعة 

اسفي - 46888 أسفي املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

8873د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 25 غشت د282 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
زنقة  الطنطلوي  عدلرة   2 »املكتب 
أسفي   46888  - اسفي  الصنلعة 
املغرب« إج  »تجزئة الكتبية رقم 45د 

و 46د  - 46888 أسفي  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   23 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم د239.

326I

tensiftconsultant

 SOCIETE LINA ET
MAMOUN

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عدلرة الطنطلوي زنقة 
الصنلعة ، 46888، آسفي املغرب
 SOCIETE LINA ET MAMOUN
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 7 
شلرع طلرق بن زيلم املدينة الجديدة 

- 46888 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5)د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   2(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE LINA ET MAMOUN
العنلية   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

بللجدلل
- ازالة الشعر

- تجديد الجلد.
 7 الرقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع طلرق بن زيلم املدينة الجديدة 

- 46888 اسفي املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

  : اليويطي  ص را  غيثة  الييدة 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
 588   : اصطر   يونس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اليويطي  ص را  غيثة  الييدة 
 2 املييرة  عدلرة  7د  رقم  عنوانه)ا( 
املدينة  حي  القلمر  عبد  االمير  زنقة 

الجديدة 46888 اسفي املغرب.
عنوانه)ا(  اصطر   يونس  الييد 
رزورث  قصبة  دد  عدلرة   67 شة 
 46888 اكدال   الييلحية  املنطقة 

اسفي املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
اليويطي  ص را  غيثة  الييدة 
 2 املييرة  عدلرة  7د  رقم  عنوانه)ا( 
املدينة  حي  القلمر  عبد  االمير  زنقة 

الجديدة   46888 اسفي املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  د2  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2472.
327I

International Juris Consulting

NOVOTO TANGIER REALTY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
  NOVOTO TANGIER REALTY
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

أبو عالئ املعلري و أنطلكي، إقلمة 
ميديتيرراني، شقة 2 - 98888 

طنجة  املدلكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
86743د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  3د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

علمل  كو  كو  )ة(   الييد  تفويت 

أصل  من  اوتدلعية  حصة   588

)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 

3د  بتلريخ   Invertigo  Invest Ltd

أكتوبر د282.

تفويت الييد )ة(  ميوري عونس 

أصل  من  اوتدلعية  حصة   588

)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 

3د  بتلريخ   Invertigo  Invest Ltd

أكتوبر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د4د8د.

32(I

MSEFER & ASSOCIES

SCHOLARSHIP- سكوالرشيب
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

MSEFER & ASSOCIES

)) شلرع ابن سينل ، 8)283، الدار 

البيضلء املغرب

  SCHOLARSHIP- سكوالرشيب

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية شلرع 

سعقوب املنصور 3, شلرع اسحلق 

ابن حنين الدور د شقة د - 28د8د 

الدار البيضلء املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9)دد37.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

«488.888 مرهم« أي من »88.888د 

عن  مرهم«   588.888« إج   مرهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )د888).
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

M INGINIERIE 4
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم ) الطلبق 5 الشقة 9 اقلمة 
الحرية شلرع فليطين ، 38888، 

فلس املغرب
M INGINIERIE 4 شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 

الحرية ا2  عدلرة رقم ) الشقة رقم 
9 فلس - 38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.68277
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  شتن ر   89 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
محدد    )ة(  الييد  تفويت 
اوتدلعية  حصة  888.د  الجطلري 
من أصل 888.د حصة لفلئدة  الييد 
)ة( اشراف  االزمي الحيني بتلريخ 89 

شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بفلس  التجلرية 

د282 تحت رقم 3د)4.

338I

ائتدلنية ميييون كونيلي

PROCESS PIPING SYSTEM
إعالن متعدم القرارات

ائتدلنية ميييون كونيلي
49، زنقة لوريي روز، عين اليبع ، 
28598، الدار البيضلء املغرب
 PROCESS PIPING SYSTEM
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة  
القدس 2، سيدي ال رنو�ضي - - 

البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 8د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  -د:  رقم  قرار 
مليلي: تحويل املقر اإلوتدلعي للشركة 
ال رنو�ضي،   2 القدس  تجزئة   ،25 إج  

البيضلء
عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
الشركة  رأسدلل  في  الزيلمة  مليلي: 
من  لرفعه  مرهم    2.288.888 بدبلغ 
 2.588.888 إج   مرهم    388.888

مرهم
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

املقر اإلوتدلعي
عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مليلي: اإلسهلملت- رأسدلل الشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 2د7997.
Iد33

ائتدلنية الفضيلة

BRAMASOLE SIGNATURE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ائتدلنية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطلبق 

2 الوحدة 5 شلرع عالل الفل�ضي  
مراكش ، 48878، مراكش املغرب

BRAMASOLE SIGNATURE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 
اسشو مائرة الوماية ودلعة أكفلي - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28337د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BRAMASOLE SIGNATURE
-مار   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الضيلفة ،
-صلحب مجدع سيلحي.

عنوان املقر االوتدلعي : موار اسشو 
مائرة الوماية ودلعة أكفلي - 48888 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
988 حصة    : أمين  الرجي  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد الرجي محدد :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
ح  عنوانه)ا(  أمين  الرجي  الييد 
سين  تجزئة  الفل�ضي  عالل  شلرع  م  
مراكش   48888  85 شقة  3د  عدلرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  الرجي  الييد 
 48888 ب   بلوك   2 الوحدة   273

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد الرجي أمين عنوانه)ا(  شلرع 
3د  عدلرة  تجزئة سين  الفل�ضي  عالل 

شقة 85 48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29584د.
332I

AGADIR FISC

 STE PRESTATIONS
DELEGUEES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°25د CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 STE PRESTATIONS DELEGUEES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة )8 
عدلرة 7د شلرع ميعوم االفكلوي 
حي اليالم اكلمير - 8888) اكلمير 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7د494
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PRESTATIONS DELEGUEES
خدملت   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التصدير.
عنوان املقر االوتدلعي : شقة )8 
االفكلوي  ميعوم  شلرع  7د  عدلرة 
اكلمير   (8888  - اكلمير  اليالم  حي 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
48 حصة    : الييد الوتيق سعيد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
68 حصة    : الييد عبلس محدد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سعيد  الوتيق  الييد 
بوارغلن  ايراك   82 رقم   586 زنقة 

اكلمير  8888) اكلمير املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  عبلس  الييد 

فرنيل 88)93 سين فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  الوتيق  الييد 
بوارغلن  ايراك   82 رقم   586 زنقة 

اكلمير  8888) اكلمير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 32د87د.
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ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

BIR PLAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
BIR PLAGE   شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي الوالء 
عدلرة الوالء الطلبق 3 شقة رقم 87 

- 73888 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد63د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 شتن ر   87
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BIR  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.  PLAGE
استغالل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وتييير فندق.
عنوان املقر االوتدلعي : حي الوالء 
عدلرة الوالء الطلبق 3 شقة رقم 87 - 

73888 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اهل علي سللم:   الشلنعة  الييدة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
سللم  علي  اهل  الشلنعة  الييدة 
الفيالت  حي  الوالء  شلرع  عنوانه)ا( 

فيال رقم 5 73888 الداخلة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
سللم  علي  اهل  الشلنعة  الييدة 
الفيالت  حي  الوالء  شلرع  عنوانه)ا( 
فيال رقم 5 73888 الداخلة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

شتن ر 2828 تحت رقم 86).
334I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

TAXI DAKHLA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
TAXI DAKHLA شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اليالم 
ا رنقة 84 رقم 29 - 73888 الداخلة  

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د975د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TAXI  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DAKHLA
تشغيل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

سيلرة اورة .
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 73888  -  29 رقم   84 رنقة  ا  اليالم 

الداخلة  املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد عبد العزيز منور :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عبد العزيز منور عنوانه)ا( 
 73888 29 4 رقم  ا زنقة  حي اليالم 

الداخلة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

الييد عبد العزيز منور عنوانه)ا( 
 73888 29 4 رقم  ا زنقة  حي اليالم 

الداخلة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 85)د.

335I

AL WAKIL MANAGEMENT

SALOUSAOUAL PI-3
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AL WAKIL MANAGEMENT

4د شلرع موالي اسدلعيل اقلمة 

موالي اسدلعيل الطلبق الثلني رقم 

) ، 98888، طنجة املغرب

SALOUSAOUAL PI-3 شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4د شلرع 

موالي اسدلعيل اقلمة موالي 

اسدلعيل الطلبق الثلني رقم )  - 

98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.554(3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تدت  6د28  غشت   25 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

تفويت الييد )ة(  بنلصر فونلس 
88د  أصل  من  اوتدلعية  حصة   58
رضوان  )ة(   الييد  لفلئدة   حصة 

سعيدي بتلريخ 25 غشت 6د28.
تفويت الييد )ة(  بنلصر فونلس 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   58
فؤام  )ة(  الييد  لفلئدة   88د حصة 

سعيدي بتلريخ 25 غشت 6د28.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   25 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

6د28 تحت رقم د7762د.
336I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

PEARL TOUCH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°2د( RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

PEARL TOUCH شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
سيدون 28 الطلبق الرابع رقم 27 - 

48888 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

75د28د
 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PEARL : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TOUCH
العالج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بللليزر
وتصفيف  التجديل  صللون 

الشعر والجدلليلت سبل
شراء وبيع منتجلت التجديل.
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تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  27 رقم  الرابع  الطلبق   28 سيدون 

48888 مراكش املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 5.888   : ال راغتي  ويهلن  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 5.888   : العدرتي  مليكة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 58  : ال راغتي  ويهلن  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
 58  : العدرتي  مليكة  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
ال راغتي عنوانه)ا(  الييدة ويهلن 
 48888 3د7   رقم  ب   3 املييرة 

مراكش املغرب.
الييدة مليكة العدرتي عنوانه)ا( 
 48888  (35 رقم  صوكومل  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة مليكة العدرتي عنوانه)ا( 
 48888  (35 رقم  صوكومل  تجزئة 

مراكش املغرب
ال راغتي عنوانه)ا(  الييدة ويهلن 
 48888 3د7  رقم  ب   3 املييرة 

مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )د293د.
337I

MSEFER & ASSOCIES

فابريك دو كالص دو كزابالنكا 
 FABRIQUE DE GLACE DE -

CASABLANCA
إعالن متعدم القرارات

MSEFER & ASSOCIES
شلرع ابن سينل ، 8)283،    ((

الدار البيضلء املغرب
فلبريك مو كالص مو كزابالنكل 
 FABRIQUE DE GLACE DE -

CASABLANCA »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: رقم 2 في 
الطلبق الخلمس ، اقلمة إيدلن ، 

زاوية ويرارمو، شلرع اراشيد محدد 
و شلرع موالي عبد الرحدلن - - الدار 

البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
399د35.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 25 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
قرر الشركلء تحرير رأس امللل املتبقي
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
النظلم  بنوم  تحيين  الشركلء  قرر 
االسل�ضي بعد زيلمة رأس امللل في يوم 

7د مسيد ر 9د28
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
مليلة  الييدة  تعيين  الشركلء  قرر 
لشركة  مشلركة  كدييرة  ص ري 
مع   كزابالنكل  مو  كالص  مو  فلبريك 
مدة  طوال  ص ري  كدلل  الييد 

الشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
اعتبلر أن مصنع الشركة فلبريك مو 
اختيلره  تم  قد  كزابالنكل   مو  كالص 
للدصليد  الوطني  املكتب  قبل  من 
إلنشلء وتشغيل مصنع للثلج في سوق 
اليدك بللجدلة بللدار البيضلء بدال 
الييد  مع  كلنت  التي  االتفلقية  عن  
لحين ملجيد بتلريخ 23 ملرس 6د28
عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
امللل  الشركلء تحرير رأس  مليلي: قرر 

املتبقي
عل   ينص  الذي   :37 رقم  بند 
ص ري  مليلة  الييدة  تعيين  مليلي: 
مو  فلبريك  لشركة  مشلركة  كدييرة 
كالص مو كزابالنكل مع  الييد كدلل 

ص ري طوال مدة الشركة.
عل   ينص  الذي   :3( رقم  بند 
صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة  مليلي: 
كدلل  الييد  ل  املنفصل  بللتوقيع 

ص ري و مليال ص ري

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د888).
33(I

la sincérité إنتدلئية 

 PHARMACIE FES
TAJMOUATI

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتدلئية
زنقة بئر أنزران عدلرة ٣ الشقة 
١٣ شلرع محدد الخلمس فلس ، 

38888، فلس املغرب
  PHARMACIE FES TAJMOUATI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ) زنقة 

الندلء عين الشقف - 38888 فلس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
69949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. PHARMACIE FES TAJMOUATI
الغرض    : بإيجلز  الشركة  غرض 
مهنة  مدلرسة  هو  الشركة  من 

الصيدلة الصيدالنية
للدنتجلت  بللتقييط  البيع   •

وااموية
الطبية والجراحية  املعدات  بيع   •

واملنتجلت شبه الصيدالنية
• استيفلء الوصفلت الطبية

• تحضير الدواء.
زنقة   (  : االوتدلعي  املقر  عنوان 

فلس   38888  - الشقف  عين  الندلء 
املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 788.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 7.888   : خللد  تلودوعتي  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد تلودوعتي خللد عنوانه)ا( 
63د حي الريلض طريق عين الشقف 

فلس 38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد تلودوعتي خللد عنوانه)ا( 
63د حي الريلض طريق عين الشقف 

فلس 38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د4676/82.
339I

pro med bati sarl

B.T  MEK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

pro med bati sarl
 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc
B.T  MEK   شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 7  
زنقة  3  تجزئة  امبلركة  الزيتون  - 

58858 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
542(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
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الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  B.T  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.  MEK
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT  PERSONNEL
 NEGOCIANT

  IMPORTATION  ET
. EXPROTATION

  7 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الزيتون   امبلركة   تجزئة     3 زنقة  

58858 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : البلرومي  علي   الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : البلرومي   علي  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  البلرومي   علي  الييد 
 58858 ج   م  اكلمير  زنقة    23 رقم 

مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  البلرومي  علي  الييد 
 58858 ج   م  اكلمير  زنقة    23 رقم 

مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  7د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )6د4.
348I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فونيكس بوكس
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شلرع محدد الخلمس و شلرع 
ابن كثير إقلمة موس ملرس رقم 44 ، 

98888، طنجة املغرب
فونيكس بوكس شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 3)د، 

شلرع وجي العهد، مركز إنريل، الطلبق 
اار�ضي، محل رقم 3د -  - 98888 

طنجة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د8487د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  يونيو  )د  في  املؤرخ 
ذات  شركة  بوكس  فونيكس  حل 
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  28.888د 
العهد،  وجي  شلرع  3)د،  اإلوتدلعي 
مركز إنريل، الطلبق اار�ضي، محل رقم 
3د -  - 98888 طنجة  املغرب نتيجة 

النعدام اآلفلق و شدة املنلفية .
و عين:

الييد)ة( نلمية   عزوز  و عنوانه)ا( 
الجوهرة  إقلمة  مالبلطل  طريق 
2، عدلرة س، الطلبق  الزرقلء، بلوك 
)  98888 طنجة  32، شقة س  رقم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
3)د،  وفي  د282  يونيو  )د  بتلريخ 
شلرع وجي العهد، مركز إنريل، الطلبق 
 98888  -   - 3د  رقم  محل  اار�ضي، 

طنجة  املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   83 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د773.
Iد34

MOGA CONSEIL

AGUASSI CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU دER ETGAE LOTIS LA

 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،
44888، الصويرة املغرب

 AGUASSI CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29.85 
شلرع الحلج محدد بحنيني التجزأة 5 
الصويرة - 44888 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د346.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تحويل   تم   9د28  ملي   28 في  املؤرخ 
للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
محدد  الحلج  شلرع   29.85« من 
بحنيني التجزأة 5 الصويرة - 44888 
الصويرة املغرب« إج  »لفضيلة 3د-2 
الطلبق  د)35/477  العقلري  الرسم 
االر�ضي - 44888 الصويرة  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللصويرة  بتلريخ 27 شتن ر 

9د28 تحت رقم 65د.

342I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 GROUPE SCOLAIRE EL
MAHMOUDI PRIVE-GSMP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تغيير تيدية الشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 GROUPE SCOLAIRE EL

 MAHMOUDI PRIVE-GSMP
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي تجزئة 

F-2د طريق عين الشقف تجزئة حي 
الزهور - 38888 فلس املغرب.

تغيير تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3(283
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  شتن ر   89 في  املؤرخ 
 GROUPE« من  الشركة  تيدية 
 SCOLAIRE EL MAHMOUDI
 GROUPE« إج    »PRIVE-GSMP
SCOLAIRE MIRABEAU PRIVE-

. «GSMP
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د25/82د5.

343I

FIDUCIAIRE

VEREMODE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VEREMODE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 

24/22 زنقة الفرابي الحي الصنلعي 
سيدي ابراهيم فلس. - 38888 فلس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د5278.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   29 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( يونس  الصويت 
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
ابن  يلسين  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

سفيلن بتلريخ د2 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د6/282دد5.
344I

UNIVEM يونيفيم

UNIVEM شركة يونيفيم
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVEM يونيفيم
حي املييرة تلهلة - تلزة ، 35388، 

تلهلة املدلكة املغربية
شركة يونيفيم UNIVEM شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي املييرة 
– تلهلة - تلزة. - 35388 تلهلة-تلزة 

املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6267
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة  بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

.UNIVEM يونيفيم
غرض الشركة بإيجلز : - الخيلطة 
صنلعة املالبس الجلهزة بكل أشكللهل 
و أنواعهل وتيويقهل بلملغرب وخلروه 

)التصدير و االستيرام (.
    - البيع و الشراء.

     - التصدير و االستيرام.
العدليلت  - وبصفة علمة كل       
املللية‚ التجلرية, املنقولة أو العقلرية 
غير  بصفة  أو  مبلشرة  ترتبط  التي  و 
مبلشرة مع غرض الشركة املشلر إليه 
أو مل شلبه له أو من شأنه أن سيلهم 

في تندية الشركة بأي شكل كلن 
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 35388  - تلزة.   - تلهلة   – املييرة 

تلهلة-تلزة املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : بقطيط  شيدلء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة شيدلء بقطيط عنوانه)ا( 
ورسيف  88د35  الشويبيرد  حي 

املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييدة شيدلء بقطيط عنوانه)ا( 
ورسيف  88د35  الشويبيرد  حي 

املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتلزة  بتلريخ )8 نون ر د282 

تحت رقم 822426د2ددد228.
345I

A2 CONSULTING SARL AU

CABO BILLIONAIRE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

A2 CONSULTING SARL AU
 TETOUAN, REZ DE CHAUSSE
 BLOC 4, IMM B, N°7 « MARJ
 KHALLAL-AIN MELLOUL «. ،

93000، tetouan maroc
CABO BILLIONAIRE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكلن يدع  
كلبو نيكرو تقييدة رقم 298 الطلبق 
ااول املحل التجلري م دد - 58د93 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7د385
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CABO : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.BILLIONAIRE
حلنة،   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مطعم و مقهى .
مكلن   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 298 رقم  تقييدة  نيكرو  كلبو  يدع  
 - دد  م  التجلري  املحل  ااول  الطلبق 

58د93 مرتيل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 668   : حلمو   ولد  سعيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 348   : أمغلر  املجيد  عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد سعيد ولد حدو عنوانه)ا( 
86 مركب تالل د8 الشطر د8 بلوك 

5د مرتيل تطوان  83 شقة  ف طلبق 
58د93 تطوان املغرب.

الييد عبد املجيد أمغلر عنوانه)ا( 
زيلم  بن  طلرق  شلرع  االغراس  حي 
زنقة ف رقم 5 ط 4 شقة 9د تطوان 

93888 تطوان املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد املجيد أمغلر عنوانه)ا( 
زيلم  بن  طلرق  شلرع  االغراس  حي 
زنقة ف رقم 5 ط 4 شقة 9د تطوان 

93888 تطوان املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 59)4.
346I

DISMATELEC

DISMATELEC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DISMATELEC
 AVENUE NILE HAY ENNAJD ,26

 SIDI YAHYA OUJDA ، 60000،
oujda maroc

DISMATELEC شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
النيل ح  النجد سيدي يحيى وودة - 

68888 وودة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.28235

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
القلمر   عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حلجي 58 حصة اوتدلعية من أصل 
88د حصة لفلئدة  الييد )ة(  فتيحة 

بلعو�ضي بتلريخ 25 أكتوبر د282.
القلمر   عبد  )ة(  الييد  تفويت 
حلجي 58 حصة اوتدلعية من أصل 
88د حصة لفلئدة  الييد )ة( محدد 

بلعو�ضي بتلريخ 25 أكتوبر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  6د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3937.

347I

SOCIETE MODYANI SARL

TABTASSIM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

TABTASSIM شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي بن 
ميبلن زنقة ) رقم 3د الطلبق ااول 

. - 88د93 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
384(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TABTASSIM
- استيرام   : بإيجلز  غرض الشركة 

وتوزيع كلفة ااصنلف.
- النييج.

- نقل البضلئع..
بن  حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ااول  الطلبق  3د  رقم   ( زنقة  ميبلن 

. - 88د93 الفنيدق املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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88د    : العراش  مصطفى  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

العراش  مصطفى  الييد 
رقم   ( زنقة  ميبلن  بن  حي  عنوانه)ا( 

3د 88د93 الفنيدق املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
العراش  مصطفى  الييد 
رقم   ( زنقة  ميبلن  بن  حي  عنوانه)ا( 

3د 88د93 الفنيدق املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   83 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 4546.
34(I

SOCIETE MODYANI SARL

BELACHKAR FOOD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

BELACHKAR FOOD شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي بن 

ميبلن شلرع عالل الفل�ضي زنقة 28 
رقم 3د . - 88د93 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د3847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BELACHKAR FOOD
تصنيع   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الخ ز، الحلويلت و املعجنلت..
بن  حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 28 زنقة  الفل�ضي  عالل  شلرع  ميبلن 
رقم 3د . - 88د93 الفنيدق املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد محدد بلشقر :  88د حصة 
بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد محدد بلشقر عنوانه)ا( حي 
بن ميبلن شلرع عالل الفل�ضي زنقة 9د 

ت رقم 7. 88د93 الفنيدق املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد بلشقر عنوانه)ا( حي 
بن ميبلن شلرع عالل الفل�ضي زنقة 9د 

ت رقم 7. 88د93 الفنيدق املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 4533.
349I

AMDEM

BA Homes Company
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B
 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
BA Homes Company شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي زنقة حين بن 
مبلرك  اقلمة الخطلبية عدلرة ب 
الطلبف االول رقم 3 كليز مراكش  
مراكش 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9293دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BA  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.Homes Company
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء و االستيرام و التصدير .
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطلبي زنقة حين بن 
ب  عدلرة  الخطلبية  اقلمة  مبلرك  
مراكش   كليز   3 رقم  االول  الطلبف 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد عبد القلمر عدلرة عنوانه)ا( 

فرنيل  فرنيل.
عنوانه)ا(  عالل  بن  كريم  الييد 

فرنيل  فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد القلمر عدلرة عنوانه)ا( 

فرنيل  فرنيل
عنوانه)ا(  عالل  بن  كريم  الييد 

فرنيل  فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
)8 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم 8د3دد.
358I

GALAXYCOMPT

 ARAMESK IMPORT
EXPORT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani  Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

 ARAMESK IMPORT EXPORT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

مصدومة ميزة زنقة 2 صندوق 

ال ريدي د57 مرتيل - 58د93 تطوان 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.23629

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تقرر  د282  شتن ر  5د  في  املؤرخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 

 ARAMESK الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدللهل  مبلغ    IMPORT EXPORT

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

زنقة  ميزة  اإلوتدلعي شلرع مصدومة 

 - مرتيل  د57  ال ريدي  صندوق   2

58د93 تطوان املغرب نتيجة ل : ازمة 

قطلع.

شلرع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

صندوق   2 زنقة  ميزة  مصدومة 

58د93 مرتيل   - د57 مرتيل  ال ريدي 

املغرب. 

و عين:

و  الغريب  محدد   الييد)ة( 

75د  رقم  الوقلية  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  تطوان   93888 تطوان 

كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

22 شتن ر  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم د373.

Iد35
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ميوان الخدملت

HATTAB TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميوان الخدملت
شلرع محدد الخلمس رقم 94 سيدي 

قلسم ، 6888د، سيدي قلسم 
املغرب

HATTAB TRANS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار نجلرة 
الوام مشرع بلقصيري النويرات - 
58د6د مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   29
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.HATTAB TRANS
غرض الشركة بإيجلز : نقل اليلع 

و البضلئع.
عنوان املقر االوتدلعي : موار نجلرة 
 - النويرات  بلقصيري  مشرع  الوام 

58د6د مشرع بلقصيري املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد املللك حطلب :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حطلب  املللك  عبد  الييد 
االماري  الحي  وزان  شلرع   عنوانه)ا( 
بلقصيري  مشرع  58د6د  بلقصيري 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

حطلب  املللك  عبد  الييد 
االماري  الحي  وزان  شلرع   عنوانه)ا( 
بلقصيري  مشرع  58د6د  بلقصيري 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  بلقصيري   بدشرع  االبتدائية 

89 نون ر د282 تحت رقم 289.

352I

STE COMPTAZUR

STE TAZAVERT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وامي املخلزن رقم 7د تلزة 
اليفل  تلزة، 35888، تلزة املغرب
STE TAZAVERT شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  الجدلعة 
القروية لبلب مرزوقة قبيلة غيلثة 
اقليم تلزة 35888 تلزة  املدلكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAZAVERT
غرض الشركة بإيجلز : استخراج 

زيوت عظلم الزيتون .
عنوان املقر االوتدلعي :  الجدلعة 
غيلثة  قبيلة  مرزوقة  لبلب  القروية 
املدلكة  تلزة    35888 تلزة  اقليم 

املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 334   : ميدون  حدوتن  الييد 
حصة بقيدة 33.488 مرهم للحصة .

 333   : مصطفى  حدوتن  الييد 
حصة بقيدة 33.388 مرهم للحصة .

 333   : امبلرك  حدوتن  الييد 
حصة بقيدة 33.388 مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ميدون  حدوتن  الييد 
شقة )عدلرة د5  زنقة اكلدلن سيدي 
الربلط  8)88د  الربلط  اكدال  علي 

املدلكة املغربية.
الييد حدوتن مصطفى عنوانه)ا( 
العنلبية  6 زنقة  دد بلوك رقم  قطلع 
الربلط  8)88د  الربلط  الريلض  حي 

املدلكة املغربية.
عنوانه)ا(  امبلرك  حدوتن  الييد 
الشقة  العربي  املغرب  شلرع   2(
الربلط  8)88د  الربلط  املحيط  د 

املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ميدون  حدوتن  الييد 
شقة )عدلرة د5  زنقة اكلدلن سيدي 
الربلط  8)88د  الربلط  اكدال  علي 

املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3)5.

353I

STE COMPTAZUR

 STE BOULANGERIE
 PATISSERIE GLACIER

PALAIS DES LYS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

STE COMPTAZUR
زنقة وامي املخلزن رقم 7د تلزة 
اليفل  تلزة، 35888، تلزة املغرب

 STE BOULANGERIE PATISSERIE
GLACIER PALAIS DES LYS شركة 

ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي دد ينلير 
تجزئة التوزاني رقم د تلزة  35888 

تلزة  املدلكة املغربية.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د242.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  ملرس  دد  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
 28.888« من  أي  مرهم«   688.888»
عن  مرهم«   628.888« إج   مرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  4د  بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 547.

354I

GALAXYCOMPT

SARDEQ
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani  Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطوان املغرب
SARDEQ شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

شفشلون قييلرية حدزة رقم 7د 
تطوان - 93888 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

739د2.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SARDEQ الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
شفشلون  شلرع  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - تطوان  7د  رقم  حدزة  قييلرية 
93888 تطوان املغرب نتيجة ل : ازمة 

قطلع.
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شلرع  ب  التصفية  مقر  وحدم 
7د  رقم  حدزة  قييلرية  شفشلون 

تطوان - 93888 تطوان املغرب. 
و عين:

و  بنبقيش  ايدلن    الييد)ة( 
اقلمة  ماووم  محدد  شلرع  عنوانه)ا( 
6  93888 تطوان املغرب  هلور رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6د69.
355I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 INSTITUT MAROCAIN
 DES SCIENCES DE

 TECHNOLOGIE APPLIQUEE
PRIVE IMSTAP

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير نشلط الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
 INSTITUT MAROCAIN DES

 SCIENCES DE TECHNOLOGIE
  APPLIQUEE PRIVE IMSTAP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم د7 
الزنقة 5د اوالم الحلج - 52888 

الرشيدية املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د323د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 
»الوسلطة  من  الشركة  نشلط 

العلمة« إج  »االشغلل املختلفة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم )44.
356I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 INSTITUT MAROCAIN
 DES SCIENCES DE

 TECHNOLOGIE APPLIQUEE
PRIVE IMSTAP

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
 INSTITUT MAROCAIN DES

 SCIENCES DE TECHNOLOGIE
 APPLIQUEE PRIVE IMSTAP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د7 
الزنقة 5د اوالم الحلج - 52888 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د323د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
قدا  مليكة   )ة(  الييد  تفويت 
388 حصة اوتدلعية من أصل 388 
املهدي  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

حدداوي بتلريخ 28 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
دد  بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم )44.
357I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 INSTITUT MAROCAIN
 DES SCIENCES DE

 TECHNOLOGIE APPLIQUEE
PRIVE IMSTAP

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تعيين ميير وديد للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 

الرشيدية ، 52888، الرشيدية 
املغرب

 INSTITUT MAROCAIN DES
 SCIENCES DE TECHNOLOGIE

  APPLIQUEE PRIVE IMSTAP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د7 
الزنقة 5د اوالم الحلج - 52888  

الرشيدية  املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د323د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( املهدي  

حدداوي كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم )44.
35(I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BECF ZIZ
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
BECF ZIZ شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د7 
الزنقة 5د اوالم الحلج - 52888 

الرشيدية املغرب.
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د9د5د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BECF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ZIZ
مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الوسلطة  و  التكوين  الدراسلت، 

العلمة.
د7  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 52888  - الحلج  اوالم  5د  الزنقة 

الرشيدية املغرب..
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : املهدي حدداوي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد املهدي حدداوي عنوانه)ا( 
العلطي  587 عين  رقم   8( املجدوعة 

د8 52888 الرشيدية املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد املهدي حدداوي عنوانه)ا( 
العلطي  587 عين  رقم   8( املجدوعة 

د8 52888 الرشيدية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

غشت د282 تحت رقم 2823.
359I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CONFORT ASSISTANCE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.2د
FES ، 30000، FES MAROC

CONFORT ASSISTANCE  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
تورية قطعة رقم 7د، اقلمة مريم، 
الشقة 3، فلس - 38888 فلس 

املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
43273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  4د28  ف راير   28
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. CONFORT ASSISTANCE
في  خبير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تيوية مطللبلت التأمين  .
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مريم،  اقلمة  7د،  رقم  قطعة  تورية 
فلس   38888  - فلس   ،3 الشقة 

املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : بوهالل  امريس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوهالل  امريس  الييد 
6 اقلمة امين 2، شلرع امللك حيين، 
فلس 38888 فلس املدلكة املغربية.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(   بوهالل  امريس  الييد 
6 اقلمة امين 2، شلرع امللك حيين، 

فلس 38888 فلس املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس   84 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

4د28 تحت رقم 4د558/28.
368I

PARAPHARMACIE JOUDIA

PARAPHARMACIE JOUDIA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

PARAPHARMACIE JOUDIA
 CITE BAB ELGHOUL D. (3

 MEHREZ MAGASIN 3 ، 30000،
FES MAROC

 PARAPHARMACIE JOUDIA
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )3 حي 
بلب الغول مهر املهراز املحل 3 - 

38888 فلس  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

67235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس   85
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PARAPHARMACIE JOUDIA
تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتجلت شبه صيدلية.
حي   3(  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  3 املحل  املهراز  مهر  الغول  بلب 

38888 فلس  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : عنطس  عبدالغني  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : قلسمي  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنطس  عبدالغني  الييد 
عنوانه)ا( 4د زنقة د ونلن االمري�ضي 
فلس    38888 فلس  بوويدة  سيدي 

املغرب.

عنوانه)ا(  قلسمي  محدد  الييد 
االخالص  اقلمة   3 رولير  تجزئة  د2 
الخيل   ملعب   5 شقة   2 الطلبق 

38888 فلس  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنطس  عبدالغني  الييد 
عنوانه)ا( 4د زنقة د ونلن االمري�ضي 
فلس    38888 فلس  بوويدة  سيدي 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس  بتلريخ 89 ملي د282 

تحت رقم 748د.

Iد36

ميوان الخدملت

 STE SET EL MLOUDIA
SERVICE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

ميوان الخدملت
شلرع محدد الخلمس رقم 94 سيدي 

قلسم ، 6888د، سيدي قلسم 
املغرب

 STE SET EL MLOUDIA SERVICE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار اوالم 
سلطلنة سيدي سليدلن اوالم حيين 

- 4288د سيدي سليدلن املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   23
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SET EL MLOUDIA SERVICE
تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الفالحية-نقل  املنتجلت  املوا�ضي-بيع 

اليلع والبضلئع.

عنوان املقر االوتدلعي : موار اوالم 

سلطلنة سيدي سليدلن اوالم حيين 

- 4288د سيدي سليدلن املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 258   : امليلومي  مصطفى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 258   : امليلومي  ووام  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 258   : امليلومي  اليلس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 258   : امليلومي  سعيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

امليلومي  مصطفى  الييد 

اوالم  سلطلنة  اوالم  موار  عنوانه)ا( 

4288د  سليدلن  سيدي  حيين 

سيدي سليدلن املغرب.

عنوانه)ا(  امليلومي  ووام  الييد 

امليلعدة سيدي  اوالم سلطلنة  موار 

سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب.

عنوانه)ا(  امليلومي  اليلس  الييد 

حيين  اوالم  سلطلنة  اوالم  موار 

سيدي  4288د  سليدلن  سيدي 

سليدلن املغرب.

عنوانه)ا(  امليلومي  سعيد  الييد 

موار اوالم سلطلنة امليلعدة  سيدي 

سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

امليلومي  مصطفى  الييد 

اوالم  سلطلنة  اوالم  موار  عنوانه)ا( 

4288د  سليدلن  سيدي  حيين 

سيدي سليدلن املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بييدي سليدلن  بتلريخ 6د 

نون ر د282 تحت رقم د325/282.

362I
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ااستلذة هد  أمنيول، موثقة

HSB SUD
إعالن متعدم القرارات

ااستلذة هد  أمنيول، موثقة
 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب
HSB SUD  »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: مكتب 

رقم 6 ، معدل زيوت سوس بلحين 
٬زنقة املالحة، ص.ب. 35د، أنزا - 

8888) اكلمير املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3735

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 26 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
أميروي،  أحدد  الييد  وفلة  اثبلت 

ميير الشركة.  
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مليلي: تعيين الييد حين بن محدد 
للشركة،  وديدا  مييرا  اميروي، 

ملدة غير محدمة،
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
من  8د   للفصل  املترابط  التغيير 
املتعلق  للشركة،  ااسل�ضي  القلنون 

بللتييير،
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين  القلنون ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 
مليلي: تعيين الييد حين بن محدد 
للشركة،  وديدا  مييرا  اميروي، 

ملدة غير محدمة،
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 46د87د.

363I

FIDUCIARE ECF

CD BUILGING MAROC
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 46د

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

CD BUILGING MAROC »شركة 
ذات امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 26 شلرع 
مر�ضى اليلطلن الطلبق ااول شقة 
3 - 28888 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.364843
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2828
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
588 حضة اوتدلعية التي  عقد هبة 
في حوزة الييد ماني محدد اج  الييد 
ماني أحدد وعقد تفويت  588 حضة 
ماني  الييد  حوزة  في  التي  اوتدلعية 
الهلشمي  الييد  من   كل  اج   محدد 
الييد  و  حصة   258 يوسف  موالي 

حدلمي يوسف  258 حصة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  محدد  ماني  الييد  استقللة 
تييير الشركة و تعيين الييد حدلمي 

يوسف مييًرا وحيًدا للشركة
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة  رأسدلل  في  زيلمة  مليلي: 
اج   ليصل  688888.88مرهم  بدبلغ 
 6888 بخلق  وملك  888888.88د 

حضة اوتدلعية وديدة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
7: الذي ينص عل   بند رقم البند 
بدبلغ  امللل  رأس  تحديد  تم  مليلي:   
 ، مرهم   )1،000،000.00( مليون 
 (10،000( آالف  عشرة  إج   مقيم 
مرهم  )88د(  بدلئة  اوتدلعية  حصة 
إج  10،000  د  لكل منهل ، مرقدة من 
موزعة عل  النحو التلجي وبدل يتنلسب 
النقدية  الييولة  في  امليلهدلت  مع 
3588 حصة  :  الييد احدد ماني … 

 3588… حدلمي  يوسف  الييد  و 
يوسف  موالي  الييد  و  حصة 

الهلشمي ………3888 حصة
بند رقم البند 4د: الذي ينص عل  
يوسف  حدلمي  الييد  تعيين  مليلي: 

مييًرا وحيًدا للشركة
6: الذي ينص عل   بند رقم البند 
مليلي:   قدمت ميلهدة نقدية لهذه 
احدد  الييد  خالل:    من  الشركة 
الييد  و   مرهم   358.888  …… ماني 
مرهم   358.888 حدلمي.   يوسف 
الهلشمي  يوسف  موالي  الييد  و 

………388.888 مرهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر 2828 تحت رقم 754355.
364I

SMO CONSEILS

AROMA SWEET MAMA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

SMO CONSEILS
 IMM 3(9 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AROMA SWEET MAMA شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي امليلر رقم 
)دد طريق اسفي مراكش - 48888 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7د283د
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AROMA SWEET MAMA
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املوام الغذائية

مخ زة
مطعم متنقل

عنوان املقر االوتدلعي : امليلر رقم 
 48888  - مراكش  اسفي  طريق  )دد 

مراكش  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 688   : الشرقلوي  كنزة  الييدة 
حصة بقيدة 68.888 مرهم للحصة .

88د    : الييدة  غيثة  الشرقلوي 
حصة بقيدة 8.888د مرهم للحصة .

الييدة   زينب  الشرقلوي :  88د 
حصة بقيدة 8.888د مرهم للحصة .
الزهراء    فلطدة  الييدة  
بقيدة  حصة  88د    : الشرقلوي  

8.888د مرهم للحصة .
الييد   زين العراقي :  88د حصة 

بقيدة 8.888د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
ال رمعي  عواطف  الييدة 
فيال  القلمسية  شلرع  عنوانه)ا( 
 48888 الشتوي   الحي  الشرقلوي 

مراكش  املغرب .
الييدة كنزة الشرقلوي عنوانه)ا( 
شلرع القلمسية فيال الشرقلوي الحي 

الشتوي  48888 مراكش  املغرب .
الشرقلوي  غيثة   الييدة  
فيال  القلمسية  شلرع  عنوانه)ا( 
 48888 الشتوي   الحي  الشرقلوي 

مراكش  املغرب .
الشرقلوي  زينب   الييدة   
فيال  القلمسية  شلرع  عنوانه)ا( 
 48888 الشتوي   الحي  الشرقلوي 

مراكش  املغرب .
الزهراء    فلطدة  الييدة  
الشرقلوي  عنوانه)ا( شلرع القلمسية 
فيال الشرقلوي الحي الشتوي  48888 

مراكش  املغرب .
عنوانه)ا(  العراقي  زين  الييد 
شلرع القلمسية فيال الشرقلوي الحي 

الشتوي  48888 مراكش  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
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ال رمعي  عواطف  الييدة 
فيال  القلمسية  شلرع  عنوانه)ا( 
 48888 الشتوي   الحي  الشرقلوي 

مراكش  املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2672د.
365I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

CHIC & PRESTIGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم ) الطلبق 5 الشقة 9 اقلمة 
الحرية شلرع فليطين ، 38888، 

فلس املغرب
CHIC & PRESTIGE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 

تجلري الطلبق االر�ضي تجزئة رقم 
25 اقلمة ماليل ملعب الخيل فلس - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د7838

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CHIC  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.& PRESTIGE
صللون   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للحالقة.
محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم  تجزئة  االر�ضي  الطلبق  تجلري 
 - فلس  الخيل  ملعب  ماليل  اقلمة   25

38888 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

88د    : اهروش  سدية  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اهروش  سدية  الييدة 

 3 الشقة  3د  رقم  امللمونية  تجزئة 

فلس   38888 فلس  صفرو  طريق 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  اهروش  سدية  الييدة 

 3 الشقة  3د  رقم  امللمونية  تجزئة 

فلس   38888 فلس  صفرو  طريق 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 3)د5.

366I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

KBA HOLDING
شركة امليلهدة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 

صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب

KBA HOLDING شركة امليلهدة

و عنوان مقرهل االوتدلعي تجزئة 

التجهيز 3 الحي الصنلعي - 73888 

الداخلة .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د578.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 

من  للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 

ذات  »شركة  إج   امليلهدة«  »شركة 

امليؤولية املحدومة«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 4)7د.
367I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

KBA HOLDING
شركة امليلهدة

تعيين ميير وديد للشركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
KBA HOLDING  شركة امليلهدة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

التجهيز 3 الحي الصنلعي - 73888 
الداخلة املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د578.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعيين  25 أكتوبر  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( قبلج 

خللد كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 4)7د.
36(I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

KBA HOLDING
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين مراقبي الحيلبلت

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
KBA HOLDING »شركة  

امليلهدة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة 

التجهيز 3 الحي الصنلعي - 73888 
الداخلة املغرب.

»تعيين مراقبي الحيلبلت«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

د578.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 25 أكتوبر د282

الحيلبلت  مراقبي  تعيين  تقرر 

خالل الينوات املللية التللية: 

- د282

ااشخلص الطبيعيون: 

ااشخلص املعنويون: 

ذات  »شركة   CABEXCO

شركة  بصفتهل  املحدومة«  امليؤولية 

والكلئن مقرهل االوتدلعي ب: اكلمير، 

واملسجلة  املغرب  اكلمير   (8888

بللسجل التجلري تحت رقم: 65)23

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 4)7د.

369I

FIDERSER

STE LOCA HABCJH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 4د N° 55د HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE LOCA HABCJH شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اوالم 

مللك سيدي سليدلن - 4288د 

سيدي سليدلن سيدي سليدلن

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LOCA HABCJH
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
عنوان املقر االوتدلعي : حي اوالم 
4288د   - سليدلن  سيدي  مللك 

سيدي سليدلن سيدي سليدلن.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : زكريلء  حبلش  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  زكريلء  حبلش  الييد 
الطلهر  ال�ضي  تجزئة  مللك  اوالم  حي 
سيدي  4288د  سليدلن  سيدي 

سليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد حبلش زكريلء عنوانه)ا( حي 
اوالم مللك تجزئة ال�ضي الطلهرسيدي 
سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بييدي سليدلن  بتلريخ 9د 

نون ر د282 تحت رقم د332/282.
378I

NEW LIFE ENERGY

طاقة الحياة الجديدة
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

NEW LIFE ENERGY
وودة، تجزئة اليالم ظهر ملحلة 
الزاري رقم 8د2 ، 68888، وودة 

املغرب
طلقة الحيلة الجديدة شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي وودة 
شلرع عبد الرحدلن بوعبيد 

تجزئة لحبوس أ5 رقم 75 - 
medmam56@gmail.com وودة 

املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د3757.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   24 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
الطلقة املتجدمة وكفلءة الطلقة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   2( بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم )378.
Iد37

cabinet idrissi

STE A.C BIJOUTERIE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 3د

30000، fes maroc
STE A.C BIJOUTERIE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قيلرية 
توفيك من هللا شقة الطلبق االول 

عل  اليدين شلرع املرينيين - 38888 
فلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.A.C BIJOUTERIE

تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وانتلج املجوهرات .

قيلرية   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
االول  الطلبق  شقة  هللا  من  توفيك 
 38888  - املرينيين  اليدين شلرع  عل  

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
العلوي  العزيز  عبد  الييد 
الشريفي :  888.د حصة بقيدة 88د 

مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
العلوي  العزيز  عبد  الييد 
طريق   378 رقم  عنوانه)ا(  الشريفي 
زواغة  الوفلق  حي  اليدن  عين 

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
العلوي  العزيز  عبد  الييد 
طريق   378 رقم  عنوانه)ا(  الشريفي 
زواغة  الوفلق  حي  اليدن  عين 

38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د34/282د5.
372I

موروكو كومبتونس اكلونت

AIT ASSEM SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكلونت
شقة 7د الطلبق 4 برج منلرة 2 

مدخل ا شلرع عبد الكريم الخطلبي 
، 48888، مراكش املغرب

AIT ASSEM SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  شلرع 
موالي عبد هللا إقلمة يوسف بن 

تلشفين بلوك ه2 شقة 56 - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28485د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 AIT  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ASSEM SARL AU

غرض الشركة بإيجلز : * مقلول في 

االعدلل املتنوعة او البنلء 

الكهربلئية  التركيبلت  *مقلول 

توظيف أقل من عشرة أشخلص

شلرع    : االوتدلعي  املقر  عنوان 

بن  يوسف  إقلمة  هللا  عبد  موالي 

تلشفين بلوك ه2 شقة 56 - 48888 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : احدلم  لحين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  احدلم  لحين  الييد 

الذهب   وام  حي  الفرات  مدرسة 

45888 ورزازات املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  احدلم  لحين  الييد 

الذهب   وام  حي  الفرات  مدرسة 

45888 ورزازات املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29627د.

373I
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BZD CONSULTING

BZD CONSULTING
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 8د LOT

 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
BZD CONSULTING  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي شلرع 
إشبيلية، عدلرة 8د، غليدو، 

الطلبق الثللث، الشقة C3 النلضور  
النلضور  62888  النلضور  املغرب .

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د954د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   87 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
إلكترونية  مواقع  وتوطين  خلق   -

وميللكهل
معلوملتية  تطبيقلت  تطوير   -

لتييير 
- رقدنة وسلئل التييير

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 8د نون ر 

د282 تحت رقم 4372.
374I

SARA FOOD SARL AU

SARA FOOD SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SARA FOOD SARL AU
 HAY NAJIBA RUE 84 A N° 15 ،

90100، TANGER MAROC
SARA FOOD SARL AU شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي نجيبة 
زنقة  4)أ رقم 5د - 88د98 طنجة  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

463د4.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  شتن ر   86 في  املؤرخ 
SARA FOOD SARL AU شركة ذات 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
نجيبة  حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
طنجة   88د98   - 5د  رقم  4)أ  زنقة  

املغرب نتيجة لصعوبلت ملمية.
و عين:

الييد)ة( سلرة ولج ري و عنوانه)ا( 
 GESCHWISTER SCHOLL STR 2د
97د65 فييبلمن  أمللنيل كدصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
حي  وفي  د282  أكتوبر   86 بتلريخ 
88د98   - 5د  رقم  4)أ  زنقة   نجيبة 

طنجة  املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247973.

375I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 LA PAZ DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE د
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 LA PAZ DES TRAVAUX DIVERS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 8د 

الرقم 49 قصر غزافلت - 23888 بني 
مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.64(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  يونيو  د2  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 LA PAZ DES الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX DIVERS  مبلغ رأسدللهل 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
قصر   49 الرقم  8د  زنقة  اإلوتدلعي 
املغرب  مالل  بني   23888  - غزافلت 

نتيجة ل : توقف النشلط.
و حدم مقر التصفية ب زنقة 8د 
الرقم 49 قصر غزافلت - 23888 بني 

مالل املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  ريلن  طه   الييد)ة( 
 2 رقم   42 زنقة   54 عدلرة  االزهر 
البيضلء  الدار   28688 ال رنو�ضي 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 2د نون ر 

د282 تحت رقم 72دد.

376I

NEOEXPERT CONSULTING

اركان ات
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

اركلن ات شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة اامير 
موالي عبد هللا و زنقة النخلة ع د ط 
4 رقم Casablanca 28888 7 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52252

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  9د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اركلن   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

ات.
غرض الشركة بإيجلز : هندسة في 

اإلعالميلت.
عنوان املقر االوتدلعي : زنقة اامير 
موالي عبد هللا و زنقة النخلة ع د ط 
الدار   Casablanca 28888 7 4 رقم 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : الدين  نور  هشلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد هشلم نور الدين عنوانه)ا( 
إقلمة  اامل  مجدوعة  القدس  حي 
املدينة رقم 5 ال رنو�ضي 28888 الدار 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد هشلم نور الدين عنوانه)ا( 
إقلمة  اامل  مجدوعة  القدس  حي 
املدينة رقم 5 ال رنو�ضي 28888 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88435).
377I

مكتب الريلني للدحلسبة

ALUM CHAMAL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الريلني للدحلسبة
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شلرع محدد ماوم رقم238  تطوان ، 
93848، تطوان املغرب

ALUM CHAMAL شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محلرث 

سدية طريق صدينة الحوز رقم 78 
- 93888 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2(783
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  ALUM CHAMAL الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
محلرث  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
سدية طريق صدينة الحوز رقم 78 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93888  -

االزمة االقتصلمية.
محلرث  التصفية ب  مقر  و حدم 
سدية طريق صدينة الحوز رقم 78 

- 93888 تطوان املغرب. 
و عين:

الييد)ة( نبيل  تريفت و عنوانه)ا( 
2د  رقم  الشرارمة  شلرع  الديزة  حي 
مرتيل 58د93 مرتيل املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 62)4.
37(I

cabinet fiduciaire jalal

FB MARKET  فب مركت
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 38
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
FB MARKET  فب مركت  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

نيويورك اقلمة فلوريدا  شلرع 
فكيك الطلبق االر�ضي  طنجة 

98888 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.72477

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
البحلتي  فؤام   )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
نون ر   89 بتلريخ  العطالتي  لطفي 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 8878د.

379I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ASSISTANCE AL IKHWANE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم ) الطلبق 5 الشقة 9 اقلمة 
الحرية شلرع فليطين ، 38888، 

فلس املغرب
 ASSISTANCE AL IKHWANE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 
تجلري الطلبق االر�ضي اوالم معال 
االندلس عين الشقف فلس - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
782(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ASSISTANCE AL IKHWANE
غرض الشركة بإيجلز : اسعلفي.

محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
معال  اوالم  االر�ضي  الطلبق  تجلري 
االندلس عين الشقف فلس - 38888 

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : مرولن  الخدلر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مرولن  الخدلر  الييد 
سيدي  حي   2 بلوك   4 زنقة  د  رقم 

بوظهر فلس 38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مرولن  الخدلر  الييد 
سيدي  حي   2 بلوك   4 زنقة  د  رقم 

بوظهر فلس 38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )6د5.
3(8I

STRA CONSEI

BM REDA BUILDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STRA CONSEI
 RESIDENCE CHABAB ZONE

 A3BLOC 9د IMM B NR 3
 AIN SEBAA CASABLANCA

 CASABLANCA، 20250،
CASABLANCA MAROC

BM REDA BUILDING  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
الشبلب شطر أ3  مجدوعة 9د  

عدلرة  ب  رقم 3 عين اليبع   الدار 
البيضلء الدار البيضلء   28258 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د2د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. REDA BUILDING
 La  : بإيجلز  الشركة  غرض 
 promotion immobilière , gros
 œuvres ,l’achat ,la mise en
 valeur des terrains  ,construction

.  et travaux .divers
إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الشبلب شطر أ3  مجدوعة 9د  عدلرة  
ب  رقم 3 عين اليبع   الدار البيضلء 
الدار البيضلء   28258 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بوحلميدي هشلم :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
هشلم   بوحلميدي  الييد 
د2فيال  زنقة  لينل  تجزئة  عنوانه)ا(  
رقم 38  سيدي مومن الدار البيضلء 
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28888 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
هشلم  بوحلميدي  الييد 
د2فيال  زنقة  لينل  تجزئة  عنوانه)ا(  
رقم 38  سيدي مومن الدار البيضلء 

28888 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 84 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799827.
Iد)3

STE : GENIE CLIMATIQUE ET THERMIQUE

 GENIE CLIMATIQUE ET 
THERMIQUE  SARL.AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE : GENIE CLIMATIQUE ET
THERMIQUE

رقم 399 بلوك س مدينة الوحدة ، 
78888، العيون املغرب

 GENIE CLIMATIQUE ET 
THERMIQUE  SARL.AU  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 368 
بلوك ف مدينة الوحدة  - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(7(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GENIE  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
  CLIMATIQUE ET THERMIQUE

. SARL.AU
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الت ريد الصنلعي بصفة علمة بدل فيه 
القيلم بللدراسلت و اإلصالح الصيلنة 
و بيع و شراء كل مل يتعلق بهذا املجلل.

عنوان املقر االوتدلعي : رقم 368 
 78888  - الوحدة   مدينة  ف  بلوك 

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد العزيز كيلطي :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
كيلطي  العزيز  عبد  الييد 
مدينة  بلوك س   399 رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة  78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
كيلطي  العزيز  عبد  الييد 
مدينة  بلوك س   399 رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة  78888 العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   84 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د339.

3(2I

STE FIDUCONFIANCE

CONQUETE TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 6دد, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
CONQUETE TRAVAUX  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي 45 الطلبق 
اار�ضي ، زنقة ألبلني، منفلوري 
فلس - 38888 فلس املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.46395

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
االسترام والتصدير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 8د52.
3(3I

VSUMME MEDICAL

VSUMME MEDICAL
إعالن متعدم القرارات

VSUMME MEDICAL
املنطقة الحرة للتصدير بوخللف، 
الجزء 24ب، القطعة 24أ2، الطلبق 
الثلني، املكتب رقم 24ب ، 98888، 

طنجة املغرب
VSUMME MEDICAL »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخللف، الجزء 
24ب، القطعة 24أ2، الطلبق 

الثلني، املكتب رقم 24ب - 98888 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

347ددد.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في )2 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
من  للشركة  االوتدلعي  املقر  تحويل 
مقرهل الحلجي الكلئن بطنجة، املنطقة 
الجزء  بوخللف،  للتصدير  الحرة 
24ب، القطعة 24أ2، الطلبق الثلني، 
الجديد  مقرهل  إج   24ب  رقم  املكتب 
الحرة  املنطقة  بطنجة،  الكلئن 
24ب،  الجزء  بوخللف،  للتصدير 
القطعة 24أ2، الطلبق ااول، املكتب 

رقم 3دم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
الييد  في  الشركة  ثقة تييير  تجديد 
بصفته  سطالوي  افريحة  بن  نبيل 
ملدة  وذلك  للشركة،  الوحيد  امليير 
في وديع  الشركة  تلزم  غير محدومة. 

الوحيد  امليير  بتوقيع  معلمالتهل 
الييد نبيل بن افريحة سطالوي.

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مليلي: تحيين وإعلمة صيلغة القلنون 
مجدوع  ليشدل  للشركة  ااسل�ضي 

التغييرات الجديدة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :8 رقم  بند 
النظلم  وإعلمة صيلغة  تحيين  مليلي: 

ااسل�ضي بللكلمل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247984.
3(4I

وييطراكو

 ETABLISSEMENT RABIA
ERRAYANE PRIVE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

وييطراكو
حي العدلرية، حدائق القدس 
 ،GH( كلليفورنيل دد5، عدلرة

الطلبق 3، رقم 24 شلرع القدس، 
عين الشق،، 8)284، الدار البيضلء 

املغرب
 ETABLISSEMENT RABIA

ERRAYANE PRIVE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الربيع، اقلمة ريلن د، طريق حد 
اليوالم وطريق أوالم سعيد،  - 

88د26 برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
2939د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  28 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 ETABLISSEMENT الوحيد  الشريك 
مبلغ    RABIA ERRAYANE PRIVE
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي تجزئة الربيع، اقلمة 
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وطريق  اليوالم  حد  طريق  د،  ريلن 

أوالم سعيد،  - 88د26 برشيد املغرب 

ااوان  قبل  الشركة  حل   : ل  نتيجة 

املحدم لهل ووعلهل في طور التصفية.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

حد  طريق  د،  ريلن  اقلمة  الربيع، 

 - سعيد،   أوالم  وطريق  اليوالم 

88د26 برشيد املغرب. 

و عين:

اغشيوا  محدد  الييد)ة( 

2 الهراويين  وعنوانه)ا( موار املديوني 

املغرب  البيضلء  الدار   29884

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  5د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2)3د.

3(5I

STE AGEFICO SARL

IP MAGIC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

2د شلرع عدر الخيلم الطلبق الثلني 
رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب

IP MAGIC شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

حين الداخل الطلبق د رقم 57 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

959د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 IP  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAGIC
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االتصلل.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  57 رقم  د  الطلبق  الداخل  حين 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   98   : عدر  زيزي  الييد 

بقيدة 888.د مرهم للحصة .
8د حصة    : الييد سعقوبي ووام 

بقيدة 888.د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد زيزي عدر عنوانه)ا( منظر 
 37 العراقي رقم  )7 علي  زنقة  سواني 

98888 طنجة املغرب.
الييد سعقوبي ووام عنوانه)ا( حي 
سواني بلهيل زنقة 93 رقم د2 98888 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد زيزي عدر عنوانه)ا( منظر 
 37 العراقي رقم  )7 علي  زنقة  سواني 

98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 867)24.
3(6I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

LILA MED
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 85
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
LILA MED شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

املييرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطلبق 
3 ااشقة 3 - 88د28 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
777د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LILA  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MED
غرض الشركة بإيجلز : شراء وبيع 
املعدات  وديع  وتصدير  واستيرام 

واملوام الطبية.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املييرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطلبق 
البيضلء  الدار  88د28   -  3 ااشقة   3

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يلسين  بنيس  الييد 
كولف ستي فيال د4 املدينة الخضراء 

بوسكورة 2)د27 النواصر املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يلسين  بنيس  الييد 
كولف ستي فيال د4 املدينة الخضراء 

بوسكورة 2)د27 النواصر املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.

3(7I

la marocaine des bilans

QUICK SURF
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

la marocaine des bilans
محج دد ينلير مكتب رقم ) عدلرة 
أمرار حي الداخلة ، 8868)، أكلمير 

املغرب
QUICK SURF شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
تييللوين تدراغت  - 8888) أكلمير 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
2857د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   8( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
أولجل  رشيد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  488.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  488.د 
 8( بتلريخ  سجلدل�ضي  فيالجي  هشلم 

أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  5د  بتلريخ  بلكلمير   التجلرية 

د282 تحت رقم 87267د.
3((I

cabinet idrissi

STE PALAIS MANOUACH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 3د

30000، fes maroc
 STE PALAIS MANOUACH

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي كلم 5 
ودلعة قروية والم الطيب طريق 
صفرو  - 38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
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محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د7825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PALAIS MANOUACH
تنظيم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحفالت والندوات
واملنلسبلت  العروض  تنظيم 

االحتفللية ااخر .
 5 كلم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طريق  الطيب  والم  قروية  ودلعة 

صفرو  - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : منواش  احدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  منواش  احدد  الييد 
الكونغو     739 الكونغو  ودهورية 

الكونغو.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بوريلل   االله  عبد  الييد 
عنوانه)ا( موار بوعبيد اليلقية اوالم 

الطيب  38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 26د5.
3(9I

FISCALEX MAROC

SOOK PARIS
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

SOOK PARIS شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي اقلمة ووام عدلرة 
89د شقة رقم 43 الطلبق التللت 
مراكش شلرع عبد الكريم الخطلبي 
اقلمة ووام عدلرة 89د شقة رقم 

43 الطلبق التللت مراكش 48888 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.972(3
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في دد أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
اقلمة  الخطلبي  الكريم  عبد  »شلرع 
 43 رقم  شقة  89د  عدلرة  ووام 
عبد  شلرع  مراكش  التللت  الطلبق 
عدلرة  ووام  اقلمة  الخطلبي  الكريم 
التللت  الطلبق   43 رقم  شقة  89د 
إج   املغرب«  48888 مراكش  مراكش 
»رقم 49 سوق الغزل الرحبة لقديدة 
مراكش    48888  - املدينة  مراكش 

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2)295د.

398I

DAOUAJIN EL OUIDANE

دواجن الويدان
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

DAOUAJIN EL OUIDANE
رقم 6)د ريلض املنلرة ازجي مراكش ، 
MARRAKECH MAROC ،4823د

مواون الويدان شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ابواب 
مراكش املنطقة 3د عدلرة 42 ا رقم 
89 مراكش 48888 مراكش مراكش.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

23))8د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 8د ف راير د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
عدلرة  3د  املنطقة  مراكش  »ابواب 
42 ا رقم 89 مراكش 48888 مراكش 
مراكش« إج  »موار شعيبلت الويدان - 

48888 مراكش  مراكش«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس  3د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 39د3.
Iد39

BHA CONSULTING

KATKOUT COM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،8 ، .
KATKOUT COM شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار أحدد 
سللم كدلسة - 888د4 شيشلوة 

املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
965د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KATKOUT COM

تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 
-بيع  الدولج  سالالت  وتحيين 
الفالحية- واملعدات  املنتوولت 

استيرام وتصدير.
عنوان املقر االوتدلعي : موار أحدد 
شيشلوة  888د4   - كدلسة  سللم 

املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد الجبلر النلجي :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
النلجي  الجبلر  عبد  الييد 
كدلسة  سللم  أحدد  موار  عنوانه)ا( 

888د4 شيشلوة املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
النلجي  الجبلر  عبد  الييد 
كدلسة  سللم  أحدد  موار  عنوانه)ا( 

888د4 شيشلوة املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د566/282.

392I

BHA CONSULTING

ATAWFIR SERVICE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،8 ، .
ATAWFIR SERVICE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي التقدم 
سيدي املختلر - 888د4 شيشلوة 

املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
955د
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ATAWFIR SERVICE
مطحنة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للحبوب -تجلرة- استيرام وتصدير.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
888د4   - املختلر  سيدي  التقدم 

شيشلوة املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الزوبير  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الزوبير  حين  الييد 
888د4  املختلر  سيدي  التقدم  حي 

شيشلوة املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الزوبير  حين  الييد 
888د4  املختلر  سيدي  التقدم  حي 

شيشلوة املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د282/د56.
393I

BHA CONSULTING

 REDA INOX ET
ALUMINIUM

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،8 ، .

 REDA INOX ET ALUMINIUM

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 2د 
مركب الخيزران طريق أكلمير - 
888د4 شيشلوة املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
963د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 REDA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.INOX ET ALUMINIUM
نجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االومنيوم واإلنوكس.
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - أكلمير  طريق  الخيزران  مركب  2د 

888د4 شيشلوة املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد رضل لشهب :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لشهب  رضل  الييد 
888د4  بوزيد  الجعلفرة سيدي  موار 

شيشلوة املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لشهب  رضل  الييد 
888د4  بوزيد  الجعلفرة سيدي  موار 

شيشلوة املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د565/282.

394I

STE TIB COMPT SARL AU

SOCIETE OU.AN.AC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شلرع املرابطين وزنقة 

البخلري إقلمة بغدامي مكتب رقم 
85 ، 68888، وودة املغرب

SOCIETE OU.AN.AC شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 58د زنقة 
توبقلل تجزئة بن ميدون حي الزيتون 

- 68888 وودة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE OU.AN.AC
زراعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
و  الشوارع  الحدائق،  وصيلنة 

املنتزهلت و بيع النبلتلت.
عنوان املقر االوتدلعي : 58د زنقة 
توبقلل تجزئة بن ميدون حي الزيتون 

- 68888 وودة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : حلجي  ولول  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حلجي  ولول  الييد 
ميدون  بن  تجزئة  توبقلل  زنقة  58د 

حي الزيتون 68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حلجي  ولول  الييد 
ميدون  بن  تجزئة  توبقلل  زنقة  58د 

حي الزيتون 68888 وودة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3977.
395I

fidcc

NEO TECH IT
إعالن متعدم القرارات

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

NEO TECH IT »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: تيكنو 
بلرك شلرع الضدلن طريق نواصر - 

28872 الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.338269

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 8د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
88.888.88د  من  أي   988.888.88
عن  مرهم  888.888.88.د  إج   مرهم 
طريق تقديم حصص نقدية أو عينية
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من:  للشركة  الرئي�ضي  املقر  تحويل 
طريق  الضدلن  شلرع  بلرك  تيكنو 
معروف  سيدي  ح   إج :  نواصر، 
مكتب   9 إقلمة  بلرك   مركز  فلوريدا 

رقم22
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
ينص  الذي   :4 رقم  بنذ  رقم  بند 
الرئي�ضي  املقر  أصبح  مليلي:  عل  
معروف  سيدي  بحي  محدم  للشركة 
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مكتب   9 إقلمة  بلرك   مركز  فلوريدا 
رقم 22

ينص  الذي   :6 رقم  بنذ  رقم  بند 
عل  مليلي: ارتفر رأسدلل الشركة إج  
عل   مقيدة  مرهم   888.888.88.د 
للحصة  مرهم  بدئة  حصة  8888د 

الواحدة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 22)88).
396I

ائتدلنية يلقوت

PARA SALMANE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدلنية يلقوت
22 الطلبق اليفلي عدلرة رقم 23 
اشراق سكن تلمنصورت ، 48388، 

مراكش املغرب
PARA SALMANE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
االر�ضي الشطر 2 حرف ل رقم 
55 تلمنصورت - 48388 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3)288د

د2  في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PARA  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

.SALMANE
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وموام  بلرافلرم�ضي  وموام  منتجلت 
وااستيرام  بللتقييط  التجديل 

وتصدير موام بلرافلرمل�ضي..

الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 55 رقم  ل  حرف   2 الشطر  االر�ضي 
تلمنصورت - 48388 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
بوواجي  الزهراء  فلطدة  الييدة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بوواجي  الزهراء  فلطدة  الييدة 
عنوانه)ا( مار اليعلمة 3 عدلرة ددد 
 48388 تلمنصورت  د  2 رقم  الطلبق 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بوواجي  الزهراء  فلطدة  الييدة 
عنوانه)ا( مار اليعلمة 3 عدلرة ددد 
 48388 تلمنصورت  د  2 رقم  الطلبق 

مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29283د.
397I

O’GESTION & CONSEIL

CHEF AUTO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

O›GESTION & CONSEIL
68 الحي البلدي الزاري ، 68888، 

OUJDA MAROC
CHEF AUTO شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرهل االوتدلعي 44 شلرع 

أحفير الطلبق 6 مكتب رقم 28 - 
68888 وودة .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.34547
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تحويل  تم  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3952.

39(I

SPHERE CONSEILS

تيسير تاير
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°4د

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

تييير تلير شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية شلرع 

اللة اليلقوت وزنقة العرعلر، عدلرة 

9 إقلمة كلليس، الطلبق الرابع الدار 

البيضلء املغرب ، - 24888 الدار 

البيضلء  املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.464233

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 28 شتن ر د282 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

وزنقة  اليلقوت  اللة  شلرع  »زاوية 

كلليس،  إقلمة   9 عدلرة  العرعلر، 

املغرب  البيضلء  الدار  الرابع  الطلبق 

املغرب«  البيضلء   الدار   24888  -  ،

اليفلي،  بللطلبق  »متجر  إج  

 ،27 رقم   ،7 التييير2،زنقة  حي 

الدارالبيضلء. - 24888 الدارالبيضلء  

املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د8854).

399I

LAKHAL CASH شركة

شركة  لكحل كاش
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAKHAL CASH شركة
قرية بل محدد تلونلت ، 35888، 

تلونلت املغرب
شركة  لكحل كلش  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الهالوي شلرع محدد الخلمس رقم 
د3و33 قرية بل محدد ، تلونلت 
تلونلت 35888 تلونلت املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري :  
967د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة   بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

لكحل كلش .
أماء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معلمالت اإليرامات أو الدفع.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم  الخلمس  محدد  شلرع  الهالوي 
تلونلت   ، محدد  بل  قرية  د3و33 

تلونلت 35888 تلونلت املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اميدة  لكحل  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اميدة  لكحل  الييدة 
محدد  بل  قرية  القديم  اليوق  حي 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   23944

تلونلت  35888 تلونلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اميدة  لكحل  الييدة 
محدد  بل  قرية  القديم  اليوق  حي 

تلونلت  35888 تلونلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بتلونلت   االبتدائية 

د282 تحت رقم د8/282)5.
488I

fidcc

FAVIS
إعالن متعدم القرارات

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

FAVIS »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 23 شلرع 
عقبة ٱبن نلفع  حي محددي - 
28578 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د8د484.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 27 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
 588 هللا  عبد  فلضل  الييد  تفويت 
 588 أصل  من  إوتدلعية  حصة 
حصة لفلئدة الييد فرحلت محدد

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  عبد هللا  فلضل  الييد  استقللة 

منصبه كديير مشلرك في الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
املدنوحة  الصالحيلت  وديع  إلغلء 

للييد فلضل عبد هللا
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 
و  التييير  صالحيلت  وديع  إعطلء 

اإلمضلء للييد فرحلت محدد
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 
من  للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 
إج   املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات امليؤولية املحدومة ذات 
الشريك الوحيد

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

ينص  الذي   :6 رقم  بنذ  رقم  بند 
الشركة  رأسدلل  تحديد  مليلي:  عل  
إج   مقيدة  مرهم   ب88.888.88د 
للحصة  مرهم  بدئة  حصة  888د 
طرف  من  كلهل  مقدمة  الواحدة 

الييد فرحلت محدد
بند رقم بنذ رقم  5د: الذي ينص 
صالحيلت  وديع  إعطلء  مليلي:  عل  
فرحلت  للييد  اإلمضلء  و  التييير 

محدد
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88794).

Iد48

EL OUARRAD AZIZ

MWY TRANS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
MWY TRANS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار اوالم 
زيلن مويدنيع وام الجديدة مكنلس - 

58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

546(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  4د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MWY : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TRANS

نقل    -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع لحيلب الغير
- التصدير واالسترام

-  نقل البضلئع الوطني والدوجي.
عنوان املقر االوتدلعي : موار اوالم 
 - زيلن مويدنيع وام الجديدة مكنلس 

58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : العدوي  طلرق  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
حصة   588   : ازكلغ  انوار  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  العدوي  طلرق  الييد 
موار اوالم زيلن مويدنيع وام الجديدة 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب.
83د  الييد انوار ازكلغ عنوانه)ا( 
ع  م  ب  وديد  موار   85 مجدوعة 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  العدوي  طلرق  الييد 
موار اوالم زيلن مويدنيع وام الجديدة 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4928.
482I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

WAZO PACKAGING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

WAZO PACKAGING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 

بيل لوج شقة ) مكتب رقم 4 طريق 

اسفي ابراهيم اوابراهيم - 48888 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9(5(9
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 3د شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
رقم  مكتب   ( شقة  لوج  بيل  »إقلمة 
اوابراهيم  ابراهيم  اسفي  طريق   4
إج   املغرب«  مراكش   48888  -
مراكش  احواز  مائرة  د  »بوخطلرة 
القروية  الجدلعة  امزري  الحوز  موار 

الوماية - 48888 مراكش  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 9د297د.
483I

NLT Engineering

NLT Engineering
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

NLT Engineering
رقم )5 نخيل الجنوبي مراكش ، 

48868، مراكش املغرب
NLT Engineering شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  رقم )5 
نخيل الجنوبي مراكش مراكش 

48868 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د2838د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NLT  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.Engineering
مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدراسلت.
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رقم    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مراكش  مراكش  الجنوبي  نخيل   5(

48868 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 58   : لبيليري  عبدالرحيم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 58   : وبرمة  نليت  أميدة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
لبيليري  عبدالرحيم  الييد 
الجنوبي  نخيل   5( رقم  عنوانه)ا(  

مراكش 48868 مراكش املغرب.
وبرمة  نليت  أميدة  الييدة 
محلميد  النهضة  58دد  عنوانه)ا( 

مراكش  68د48 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
لبيليري  عبدالرحيم  الييد 
الجنوبي  نخيل   5( رقم  عنوانه)ا(  

مراكش 48868 مراكش املغرب
وبرمة  نليت  أميدة  الييدة 
محلميد  النهضة  58دد  عنوانه)ا( 

مراكش  68د48 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2657د.
484I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LMALHA CAR
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
LMALHA CAR »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 66/64 

شلرع الحرية عدلرة يلسر محل رقم 7 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.92547

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 85 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
بيع وديع الحصص االوتدلعية)258 
محدد  الييد  يدتلكهل  التي  حصة( 
 LMALHA CAR( شركة  في  العيري 
ايت  محدد  الييد  لفلئدة    (SARL

شعيب 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
االوتدلعية  الحصص  وديع  بيع 
الييدة  تدتلكهل  التي  حصة(   258(
 LMALHA( شركة  في  صبور  هنلء 
محدد  الييد  لفلئدة    CAR (SARL

ايت شعيب
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
استقللة الييدة هنلء صبور و تعيين 
الييد محدد ايت شعيب ميير وحيد 
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 
منح توقيع الشركلت املصرفية بشكل 
قيوم  أي  بدون  و  منفصل  و  فرمي 

للييد  محدد ايت شعيب
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تحديث النظلم ااسل�ضي للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم د2972د.
485I

ARKAM WA HISSABAT

MEGAKOK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شلرع بورمو إقلمة طه ، 28888، 

الدار البيضلء املغرب
MEGAKOK شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7 زنقة 
سبتة اقلمة رامي رقم ) - 28888 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
494783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MEGAKOK
غرض الشركة بإيجلز : استيرام و 

تصدير موام الكترونية.
زنقة   7  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 28888  -  ( رقم  رامي  اقلمة  سبتة 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بولحبق عزالدين :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بولحبق عزالدين عنوانه)ا( 
د2  49 رقم  زنقة  حي موالي عبد هللا 

28888 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد بولحبق عزالدين عنوانه)ا( 
د2  49 رقم  زنقة  حي موالي عبد هللا 

28888 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملرس د282 تحت رقم -.
486I

FIGENOR

PROMOCOM IMMOBILIER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 5)د

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC
 PROMOCOM IMMOBILIER

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة ايت 
شيشلر اقلمة مرحبل 2-د حي املطلر - 

8د628 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
27د23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROMOCOM IMMOBILIER
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
عنوان املقر االوتدلعي : زنقة ايت 
شيشلر اقلمة مرحبل د-2 حي املطلر - 

8د628 النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد نورالدين االلغلني :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
االلغلني  نورالدين  الييد 
رقم  التلني  الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

49 62888 النلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
االلغلني  نورالدين  الييد 
رقم  التلني  الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

49 62888 النلظور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 4434.
487I
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Fiduciaire Le Médiateur

ASAS Healthy
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa دer étage د(

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

ASAS Healthy شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د6 شلرع 
لاللة ليقوت زاوية مصطفى املعلني 
الطلبق الثلني رقم 62 الدار البيضلء 

- 88دCasa 28 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د3)456.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  يوليوز   29 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  ASAS Healthy الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
شلرع  د6  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
املعلني  مصطفى  زاوية  ليقوت  لاللة 
الطلبق الثلني رقم 62 الدار البيضلء 
 : ل  نتيجة  املغرب   Casa 88د28   -
كورونل  االزمة  بيبب  االنتلج  انعدام 

لينة 2828.
و حدم مقر التصفية ب د6 شلرع 
املعلني  مصطفى  زاوية  ليقوت  لاللة 
الطلبق الثلني رقم 62 الدار البيضلء 

املغرب 88دCasa 28 املغرب. 
و عين:

و  سالم  انيية   الييد)ة( 
املسجد  حي   2( شلرع   78 عنوانه)ا( 
املغرب   Casa 88د28  البيضلء  الدار 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 84 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 6دد795.
48(I

Hedge Consulting

TB RETAIL PARK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

TB RETAIL PARK شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 78-74, 
زاوية زنقة أوالم زيلن و محدد 

سديحة، الدار البيضلء. - 28888 
الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TB  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.RETAIL PARK
شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
و  املبنية،  غير  و  املبنية  اارا�ضي 
املتواودة  الحضرية  امللكيلت  وديع 
بنلء،   شراء،  كراء،  تأوير،  بلملغرب. 
تطوير و تييير وديع املحالت و حقوق 

امللكية العقلرية..
74-  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
محدد  و  زيلن  أوالم  زنقة  زاوية   ,78
 28888  - البيضلء.  الدار  سديحة، 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  T-MAN HOLDING : الشركة 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
 BRICOMA HOLDING الشركة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   :  588

للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

 T-MAN HOLDING الشركة 
زيلن  أوالم  زنقة  زاوية   ,74 عنوانه)ا( 
البيضلء.  الدار  سديحة،  محدد  و 

28888 الدار البيضلء املغرب.
 BRICOMA HOLDING الشركة 
و  الدرة  ودلل  شلرع  زاوية  عنوانه)ا( 
عين  الصنلعي،  الحي  الربلط،  طريق 
اليبع 28598 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الراجي  عبد هللا  الييد 
دد, زنقة ملرغريت، أنفل 78د28 الدار 

البيضلء املغرب
الشلهد  الفيالجي  محدد  الييد 
موالي  تجزئة   ,2 زنقة   ,7( عنوانه)ا( 
الدار  58د28  كلليفورنيل  إمريس، 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88564).
489I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

RUBENS DECORATION SAS
شركة التوصية البييطة

إنشلء فرع تلبع للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
 RUBENS DECORATION SAS

شركة التوصية البييطة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 978د 

شوملن مي تروا بيجون  - 8)38د 
إيكس أون بروفلنس فرنيل.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.522755

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   85 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تلبع  فرع   إنشلء 
 RUBENS DECORATION التيدية 
و الكلئن بللعنوان 332 شلرع ابراهيم 

إقلمة  د2  شقة   5 الطلبق  الروماني 
الريحلن حي املعلريف - 28288 الدار 
طرف  من  امليير  و  املغرب  البيضلء 

الييد)ة( ريبلنس موريس.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88772).
8Iد4

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

STE BEST SERVICES WORK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE BEST SERVICES WORK
مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب
 STE BEST SERVICES WORK

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
املنصورد رقم 477 مكنلس  - 

588858 مكنلس املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.43577
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في د2 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
مكنلس    477 رقم  املنصورد  »تجزئة 
- 588858 مكنلس املغرب« إج  »رقم 
32 تجزئة الحينية حي س س م بن 
عبد هللا  مكنلس   - 588858 مكنلس  

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )469.
Iدد4

SMART FORMA

MYJILAN
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART FORMA
 BD Zerktouni Etage 2 Apt 6, 46
CASABL ، 20250، الدار الببيضلء 
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املغرب

MYJILAN شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

الليدون رقم 52 الغرفة رقم 3 قلعة 

اليراغنة - 43888 قلعة اليراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

47(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   86

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MYJILAN

التكوين   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املنهي وااشغلل املختلفة.

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

3 قلعة  52 الغرفة رقم  الليدون رقم 

اليراغنة  قلعة   43888  - اليراغنة 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الوكيلي  حديد  الييد 

رقم  الغرفة   52 رقم  الليدون  حي 

قلعة   43888 اليراغنة  قلعة   3

اليراغنة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الوكيلي  حديد  الييد 

رقم  الغرفة   52 رقم  الليدون  حي 

قلعة   43888 اليراغنة  قلعة   3

اليراغنة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتلريخ 5د 

شتن ر د282 تحت رقم د282/)48.
2Iد4

ORIEN.COMPTA

ASCHRAF TRANSPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شلرع محدد الخلمس حي 
الحيني بركلن، 68388، بركلن 

املغرب
ASCHRAF TRANSPORT  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 85 
تجزئة املهندسين - 68388 بركلن 

املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.63(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تم تعيين  2د أكتوبر  في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

بلعوش رفيق  كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د66.
3Iد4

ACTIV CORPORATION

ACTIV CORPORATION
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ACTIV CORPORATION
 BD Abdelmoumen 7د, Place

 Pasteur Résidence Build Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD Abdelmoumen

Place Pasteur Résidence ,7د 
 Build Pasteur Etg 6 Appt 4،
casablanca ،20360 املغرب

ACTIV CORPORATION شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 24 شلرع 
عدر اليالوي الطلبق 3 شقة 4د 
مرس اليلطلن الدار البيضلء - 
28886 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  4د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ACTIV : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.CORPORATION
غرض الشركة بإيجلز : االستحواذ 
عل  مشلركة مبلشرة أو غير مبلشرة في 
وديع الشركلت التي سيتم إنشلؤهل أو 
االكتتلب  طريق  عن  بللفعل  القلئدة 
في رأس امللل أو عن طريق االستحواذ 
أو  كديلهم   ، املللية  ااوراق  عل  

شريك
-أخذ املصللح مهدل كلن شكلهل في 
وديع العدليلت أو الشركلت مهدل كلن 

موضوعهل
-إمارة وبيع امليلهدلت.

وديع  تبلمل  أو  بيع  أو  -شراء 
ااوراق املللية والحقوق االوتدلعية.

املعلمالت  وديع   ، أعم  -وبشكل 
أو  املللية  أو  الصنلعية  أو  التجلرية 
تتعلق  قد  التي  العقلرية  أو  املنقولة 
بشكل مبلشر أو غير مبلشر أو تكون 
�ضيء  بأي  أو  الشركة  لغرض  مفيدة 
أن  املحتدل  أو من  أو مرتبط  مشلبه 

تيهل تطويره أو تنفيذه.
 24  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شقة   3 الطلبق  اليالوي  عدر  شلرع 
 - البيضلء  الدار  اليلطلن  مرس  4د 

28886 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 958   : بندو�ضى  وليل  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

حصة   58   : أونل  ليل   الييدة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بندو�ضى  وليل  الييد 
الهلمي  عبد  شلرع  صوفيل  اقلمة   37
 28888 البيضلء  الدار  انفل  بوطللب 

الدار البيضلء املغرب.
 37 عنوانه)ا(  اونل  ليل   الييدة 
اقلمة صوفيل طريق ازمور انفل الدار 
البيضلء  الدار   28888 البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بندو�ضى  وليل  الييد 
الهلمي  عبد  شلرع  صوفيل  اقلمة   37
 28888 البيضلء  الدار  انفل  بوطللب 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )3999.
4Iد4

ميتلمنة تيدلمير ش.م.م  ش.و

بلهواريم ش.م.م ش.و
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميتلمنة تيدلمير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عدلرة الشفلء الطلبق 
الرابع النلظور، 62888، النلظور 

املغرب
بلهواريم ش.م.م ش.و شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 49 شلرع 
65 سكتور الجيش امللكي  النلظور 

62888 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د226

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل   38
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ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : بلهواريم 

ش.م.م ش.و.
الصيد   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البحري .
عنوان املقر االوتدلعي : 49 شلرع 
النلظور  امللكي   الجيش  سكتور   65

62888 النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة مليكة بللهواري  :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : بللهواري   مليكة  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة مليكة بللهواري  عنوانه)ا( 
النلظور   686 رقم  االماري  الحي 

62888 النلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة مليكة بللهواري  عنوانه)ا( 
الحي االماري رقم 686 النلظور 6288 

النلظور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 3د غشت 

د282 تحت رقم 3695.
5Iد4

BOUGHALEB ET ASSOCIES

PROXI REST
إعالن متعدم القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
488, شلرع محدد الزرقطوني 

الطلبق الثلني، الرقم 2د 488, شلرع 
محدد الزرقطوني الطلبق الثلني، 
الرقم 2د، 28888، الدار البيضلء 

MAROC

PROXI REST »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: د5 ، 

بوليفلرم مانفل ، الطلبق الخلمس - - 

الدار البيضلء املدلكة املغربية.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 6د يوليوز د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

 Roland الييد  بلستقللة  االعتراف 

 Claudia والييدة   Gaudiau

كدديرين  واوبلتهدل  من   Gaudiau

أغيطس  د3  من  اعتبلًرا  مشلركين 

د282

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مليلي:  التعديل املقلبل للدلمة 3د من 

النظلم ااسل�ضي للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي  3د:  رقم  بند 

في  الوحيد  امليلهم  قرر  مليلي: 

مديرين  تعيين   ، د282  يوليو  6د 

مشلركين للشركة في مدة غير محدمة 

فرن�ضي   ، بونو  فرانيوا  الييد   -  :

)96د  27 سبتد ر  الجنيية ، ولد في 
في فيركيييدوغو ، وحلمله. رقم وواز 

في  املقيم   ، »6FV86337د  اليفر 

لوط فضل هللا   ،  ATTAH شلرع   ،  2

، 28888 الدار البيضلء - املغرب ؛ - 

فرن�ضي   ، بيلتييت  نيكوالس  الييد 

الجنيية ، مواليد 3د ينلير 969د في 

أورليلن ، حلئز عل  رقم وواز اليفر 

 16DL57272، demetranl at»

 Lotissement La Colline 1، Villa

N« 25، Sidi Maarouf 20000 الدار 

البيضلء، املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88437).

6Iد4

STE AGEFICO SARL

RING BUILDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2د شلرع عدر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب
RING BUILDING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

موالي يوسف اقلمة كريدة الطلبق 7 
رقم 29 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
965د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RING  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

.BUILDING
الترويج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للعقلر.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
موالي يوسف اقلمة كريدة الطلبق 7 

رقم 29 - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اسدلعيل:   الخدلي�ضي  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اسدلعيل  الخدلي�ضي  الييد 
زنقة  رشيد  هلرون  شلرع  عنوانه)ا( 
تطوان   93888  46 رقم  الصيدلية 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اسدلعيل  الخدلي�ضي  الييد 
زنقة  رشيد  هلرون  شلرع  عنوانه)ا( 
تطوان   93888  46 رقم  الصيدلية 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 879)24.
7Iد4

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS RAYZA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم د العدلرة د9 الحي الحيني 
منطقة اانشطة االقتصلمية ، 

46388، اليوسفية املغرب
TRANS RAYZA شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 

رقم 24د مكرر حي الفتح - 46388 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د9د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRANS : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.RAYZA
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
)اامتعة غير  الغير  البضلئع لحيلب 
نوع  أي   - اليريع  ال ريد   - املصحوبة 

من البضلئع(
التصدير و االستيرام

التجلرة
محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 46388  - الفتح  حي  مكرر  24د  رقم 
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اليوسفية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد بنعبو :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد يلسين بنعبو :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بنعبو  محدد  الييد 
 46388 44 دد رقم  حي الزالقة زنقة 

اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا(  بنعبو  يلسين  الييد 
 46388 44 دد رقم  حي الزالقة زنقة 

اليوسفية املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعبو  محدد  الييد 
 46388 44 دد رقم  حي الزالقة زنقة 

اليوسفية املغرب
عنوانه)ا(  بنعبو  يلسين  الييد 
 46388 44 دد رقم  حي الزالقة زنقة 

اليوسفية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  بلليوسفية   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم دد5.
I)د4

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

IDEALISTA IMMOBILIER
إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
IDEALISTA IMMOBILIER »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: د3 شلرع 
بلحنيني طريق عين اليدن - - فلس 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.38853

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 83 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
قلم الشركلء بتقديدلت عينية مدثلة 
في سندات رأس امللل، و ذلك كللتلجي: 
قدم الييد العلج عالل وديع ااسهم 
إيديللييتل  شركة  في  يدتلكهل  التي 
إيدوبيليي و التي تتدثل في 558 حصة 
غيلليزاسيون.  أفريك  شركة  لصللح 
الزين  محدد  العلج  الييد  قدم 
في شركة  يدتلكهل  التي  ااسهم  وديع 
تتدثل  التي  و  إيدوبيليي  إيديللييتل 
أفريك  شركة  لصللح  حصة  88د  في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
في  تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  حيلة 
التي  و  إيدوبيليي  إيديللييتل  شركة 
شركة  لصللح  حصة  88د  في  تتدثل 
الييد  قدم  غيلليزاسيون.  أفريك 
ااسهم  وديع  الرحدلن  عبد  العلج 
إيديللييتل  شركة  في  يدتلكهل  التي 
إيدوبيليي و التي تتدثل في 88د حصة 
غيلليزاسيون،  أفريك  شركة  لصللح 
وديع  شرافة  العلج  الييدة  قدمت 
شركة  في  تدتلكهل  التي  ااسهم 
تتدثل  التي  و  إيدوبيليي  إيديللييتل 
أفريك  شركة  لصللح  حصة   58 في 
العلج  الييدة  قدمت  غيلليزاسيون. 
تدتلكهل  التي  ااسهم  وديع  سهلم 
و  إيدوبيليي  إيديللييتل  شركة  في 
لصللح  حصة   58 في  تتدثل  التي 
قدمت  غيلليزاسيون.  أفريك  شركة 
ااسهم  وديع  إيدلن  العلج  الييدة 
إيديللييتل  شركة  في  تدتلكهل  التي 
58 حصة  في  تتدثل  التي  و  إيدوبيليي 

لصللح شركة أفريك غيلليزاسيون 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
صيغة  إعلمة  العلم،  الجدع  قرر 
ذات  للشركة   ااسل�ضي  النظلم 
امليؤولية املحدومة  و املصلمقة عل  
تم  الذي  الجديد،  ااسل�ضي  النظلم 

عرضه من طرف املييرين.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
الجدع  بنلءا عل  ملسبق، قرر  مليلي: 

من   7 و   6 الفصلين  تغيير  العلم 
القلنون ااسل�ضي.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د82/د522.
9Iد4

STE TIB COMPT SARL AU

CAEN TRANSPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شلرع املرابطين وزنقة 

البخلري إقلمة بغدامي مكتب رقم 
85 ، 68888، وودة املغرب

CAEN TRANSPORT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي النور 

تجزئة خليفة زنقة س6 رقم 8د - 
68888 وودة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.24789
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  7د  في  املؤرخ 
ذات  شركة   CAEN TRANSPORT
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
 588.888 رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
رقم  س6  زنقة  خليفة  تجزئة  النور 
نتيجة  املغرب  وودة   68888  - 8د 

لتوقف نشلط الشركة.
و عين:

و  شنوف  محدد   الييد)ة( 
خليفة  تجزئة  النور  حي  عنوانه)ا( 
وودة   68888 8د  رقم  س6  زنقة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
النور  وفي حي  د282  نون ر  7د  بتلريخ 
 - 8د  رقم  س6  زنقة  خليفة  تجزئة 

68888 وودة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 5)39.
428I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté SMARIAX TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
Sté SMARIAX TRAV شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اليالم 
د8 بلوك أ رقم 48 مكرر اليدلرة - 

72888 اليدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Sté  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SMARIAX TRAV
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء و أشغلل مختلفة.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكرر   48 رقم  أ  بلوك  د8  اليالم 

اليدلرة - 72888 اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الرحدلن  عبد  لغزال  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الرحدلن  عبد  لغزال  الييد 
الخضراء  املييرة  تجزئة  عنوانه)ا( 
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اليدلرة   37 رقم  الفيالت  شطر 

72888 اليدلرة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الرحدلن  عبد  لغزال  الييد 

الخضراء  املييرة  تجزئة  عنوانه)ا( 

اليدلرة   37 رقم  الفيالت  شطر 

72888 اليدلرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

89 نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم د225/282.

Iد42

BMA PARTNERS

BELL CONNECT

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BELL CONNECT شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5 شلرع 

عبد اللطيف بن قدور الطلبق 

2 الدار البيضلء - 28858 الدار 

البيضلء  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.586577

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

ووام   محدد  )ة(  الييد  تفويت 

العراقي 58 حصة اوتدلعية من أصل 

محدد   )ة(  الييد  لفلئدة   58 حصة 

العراقي بتلريخ د8 نون ر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 83دد8).

422I

STE DAY FINANCE

 STE TRUST TRANSFERT
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DAY FINANCE
سلحة الحرية الرقم 3د الطلبق 

الثلني الفقيه بن صللح ، 23288، 
الفقيه بن صللح املغرب

 STE TRUST TRANSFERT SARL
AU شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الزنقة 
5د الرقم 2 حي النهضة  - 23288 

الفقيه بن صللح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3939

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  يونيو  د2  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE TRUST الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    TRANSFERT SARL AU
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
الرقم  5د  الزنقة  اإلوتدلعي  مقرهل 
بن  الفقيه   23288  - النهضة   حي   2
صللح املغرب نتيجة ل : أزمة القطلع.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
الفتح الرقم 5د - 23288 الفقيه بن 

صللح املغرب. 
و عين:

الييد)ة( رضل  مرمان و عنوانه)ا( 
 23288 5د  الرقم  الفتح  تجزئة 
الفقيه بن صللح املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  صللح   بن  بللفقيه  االبتدائية 

6د نون ر د282 تحت رقم 382.

423I

BMA PARTNERS

SZ INVEST

شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SZ INVEST شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : زاوية 

زنقة نورملندي و زنقة أبو سعال 

إفراني الدار البيضلء  - 28388 الدار 

البيضلء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

د4)324.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  يونيو   38 في  املؤرخ 

امليؤولية  ذات  شركة   SZ INVEST

88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 

اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

زاوية زنقة نورملندي و زنقة أبو سعال 

إفراني الدار البيضلء  - 28388 الدار 

لتصفية  نتيجة  املغرب  البيضلء 

ميبقة.

و عين:

و  هيثمي  علمل   محدد  الييد)ة( 

بعلبك   تجزئة   5 زنقة   97 عنوانه)ا( 

البيضلء  الدار   28852 الدئلب  عين 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

زاوية  وفي  د282  يوليوز   8( بتلريخ 

سعال  أبو  زنقة  و  نورملندي  زنقة 

إفراني الدار البيضلء  - 28388 الدار 

البيضلء املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 82دد8).

424I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 L’ÎLE DE LA
PSYCHOMOTRICITE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم د العدلرة د9 الحي الحيني 
منطقة اانشطة االقتصلمية ، 

46388، اليوسفية املغرب
 L’ÎLE DE LA

PSYCHOMOTRICITE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 499 

الطلبق اليفلي حي الغدير - 46388 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 L’ÎLE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DE LA PSYCHOMOTRICITE
الحركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النفيية.
عنوان املقر االوتدلعي : رقم 499 
الطلبق اليفلي حي الغدير - 46388 

اليوسفية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الييد سلمي اقوضلض 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
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الييد سلمي اقوضلض عنوانه)ا( 
د3   86  8( سرالوغي  ليلندرو  كلل 

د4688 فللنييل اسبلنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد سلمي اقوضلض عنوانه)ا( 
د3   86  8( سرالوغي  ليلندرو  كلل 

د4688 فللنييل اسبلنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  بلليوسفية   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 8د5.

425I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PROLAN TRADING GROUP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
 PROLAN TRADING GROUP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 57 شلرع 
موريتلنيل صندوق ال ريد 2689 - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28437د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROLAN TRADING GROUP
خدملت   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والتجلرة   ، املعلوميلت  تكنولوويل 
املللية ، واستيرام / تصدير املنتجلت 

الغذائية واملتنوعة ااخر .
عنوان املقر االوتدلعي : 57 شلرع 
 -  2689 ال ريد  صندوق  موريتلنيل 

48888 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 PROLAN GROUP الشركة 
SA( :  999) حصة بقيدة 88د مرهم 

للحصة .
 Philippe SOULIÉ :  د الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 PROLAN GROUP الشركة 
 Rue Voltaire 38, عنوانه)ا(   )(SA
   c/o Fiduciaire Battisti  د28د

.Genève Suisse
 Philippe SOULIÉ الييد 
  Avenue Du Lac د4  عنوانه)ا( 

Douvaine France 48د74.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 Philippe SOULIÉ الييد 
  Avenue Du Lac د4  عنوانه)ا( 

Douvaine France 48د74
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )2978د.

426I

fidcc

DP NETWORKS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

DP NETWORKS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23د 

زنقة 7 إقلمة ال ركة - 28783 الدار 
البيضلء املغرب.

رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

د3د238.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

من  أي  مرهم«   4.888.888»

«888.888.د مرهم« إج  »5.888.888 

حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د)88).

427I

HIDA SERVICE TAROUDANT

IMMOEUVRE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

IMMOEUVRE SARL  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

بويفرنة املحليطة  - 3888) 

تلرومانت املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د26)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. IMMOEUVRE SARL

-دشراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلرية  أو املعلمالت  العقلرات  وبيع 

ااخر .

2 -تلور.
أو  البنلء  اشغلل  -مقلوالت   3

إنشلءات متنوعة.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بويفرنة املحليطة  - 3888) تلرومانت 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : افقرن   اليعدية  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
علي   الشيخ  ايت  حين  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   588   :

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
افقرن   اليعدية  الييدة 
اوالطللب   يحيى  مرب   43 عنوانه)ا( 

3888) تلرومانت  املغرب.
علي   الشيخ  ايت  حين  الييد 
تلفالكت   سللم  ونلن  عنوانه)ا( 

3888) تلرومانت  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
افقرن   اليعدية  الييدة 
اوالطللب   يحيى  مرب   43 عنوانه)ا( 

3888) تلرومانت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتلرومانت  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 2849.
42(I

مكتب الدراسلت املحلسبلتية والتييير

BOSS GUERCIF
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسلت املحلسبلتية 
والتييير

شلرع محدد الخلمس عدلرة بنطللب 
الطلبق الثلني املكتب رقم 6 ، 
88د35، ورسيف املغرب

BOSS GUERCIF شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

تلشريفت راس لقصر ص ب رقم 

6)د - 88د35 ورسيف املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

ENCOURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BOSS : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.GUERCIF

االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وانجلز  مراسة   - والبنلء  املختلفة 

مشلريع الري بللتنقيط - التجلرة.

موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

تلشريفت راس لقصر ص ب رقم 6)د 

- 88د35 ورسيف املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : محدد  بخلخ  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد بخلخ محدد عنوانه)ا( موار 

أوالم الطلهر صلكة 88د35 ورسيف 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد بخلخ محدد عنوانه)ا( موار 

أوالم الطلهر صلكة 88د35 ورسيف 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم د282/)9دد.

429I

Zirana Maroc

SABOTURK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

Zirana Maroc
 App د Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

SABOTURK شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : سند ور 
اليفن مينلء آسفي - 46888 آسفي  

املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د956.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 29 أكتوبر د282 تقرر حل 
SABOTURK شركة ذات امليؤولية 
املحدومة مبلغ رأسدللهل 88.888د 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سند 

ور اليفن مينلء آسفي - 46888 
آسفي  املغرب  نتيجة لغرض 

الشركة غير محقق
و عين:

الييد)ة( سعيد  عرفي  و عنوانه)ا( 
7 زنقة فرمي إقلمة حومزير الطلبقق 
البيضلء   28888 بلفدير   3 شقة  د 

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 29 أكتوبر د282 وفي سند ور 
46888 آسفي    - اليفن مينلء آسفي 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2558.
438I

BCNG

STE: S & L Services
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: S & L Services شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 265، 
شلرع الزرقطوني الطلبق 9 رقم 92 - 

28858 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

99دد52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE: S : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.& L Services
حقوق   : بإيجلز  الشركة  غرض 
و  اليلحلت  و  القلعلت  في  التيويق 

ااملكن العدومية.
 ،265  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - 92 9 رقم  شلرع الزرقطوني الطلبق 

28858 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة  مليلء املوتبع  :  58.888,88 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد سدير لخضر :  58.888,88 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييدة  مليلء املوتبع  : 588 بقيدة 
88د مرهم.

الييد سدير لخضر : 588 بقيدة 
88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   املوتبع   مليلء  الييدة  
 6 عدلرة   2 الرحدة مجدوعة  ووهرة 
 28858 بوعزة  مار  د  احدد   ( الرقم 

الدار البيضلء املغرب.
الييد سدير لخضر عنوانه)ا( 22 
  28858 بر   ايت  حي  الداخلة  زنقة 

تنغير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  املوتبع   مليلء  الييدة  
 6 عدلرة   2 الرحدة مجدوعة  ووهرة 
 28858 بوعزة  مار  د  احدد   ( الرقم 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
Iد43

MOORE CASABLANCA

 INTERNATIONAL
 MANUFACTURE OF

SAFETY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 7(
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL
 MANUFACTURE OF SAFETY
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عند 
سيفتي، سيكيريتي سييتلمز 
موروكو، 5 زنقة ال بي ـ وازيس ـ 

الدارالبيضلء - 28888 الدارالبيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522573

 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 INTERNATIONAL  : تيديتهل 

.MANUFACTURE OF SAFETY
تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 



23953 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

معدات  وتوزيع  وتيويق  ومعللجة 
اليالمة  وموام  الشخصية  الحدلية 

ااخر .
عند   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
سيفتي، سيكيريتي سييتلمز موروكو، 
ـ الدارالبيضلء -  5 زنقة ال بي ـ وازيس 

28888 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

حصة   KA2M :  (88 الشركة 
بقيدة 88,88د مرهم للحصة .

الييد إليلس غلزي :  288 حصة 
بقيدة 88,88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عند  عنوانه)ا(   KA2M الشركة 
سيفتي، سيكيريتي سييتلمز موروكو، 
الدارالبيضلء  ـ  وازيس  ـ  بي  ال  زنقة   5

28888 الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  غلزي  إليلس  الييد 
 IMP de la carvelle 3د588,8د
 Toulouse France 3588د

.Toulouse France
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  غلزي  إليلس  الييد 
 IMP de la carvelle 3د588,8د
 Toulouse France 3588د

Toulouse France
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8847).
432I

STE FACILITY.CASH 

STE VIP MAZGUITAM SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 3د GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE VIP MAZGUITAM SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
ااول مزكيتلم املركز - ورسيف - - 

88د35 ورسيف املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

75د2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.VIP MAZGUITAM SARL
مؤسية   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لتعليم الييلقة.
الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  - ورسيف   - املركز  مزكيتلم  ااول 

88د35 ورسيف املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : لعوج  الحق  عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد سعيد كديمي :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد عبد الحق لعوج عنوانه)ا( 
ورسيف  88د35  ورسيف  تلمرت 

املغرب.
عنوانه)ا(  كديمي  سعيد  الييد 
ورسيف  88د35  ورسيف  تلمرت 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد الحق لعوج عنوانه)ا( 
ورسيف  88د35  ورسيف  تلمرت 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتلريخ 8د نون ر 

د282 تحت رقم 4)دد.
433I

STE FIDU-LIDOU SARL

BDRSERVICES
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
BDRSERVICES شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د2 شلرع 
عبد الكريم خطلبي مكتب رقم 8د 
الطلبق االول م ج - 38888 فلس 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6(735
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 87 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
«د2 شلرع عبد الكريم خطلبي مكتب 
 38888  - 8د الطلبق االول م ج  رقم 
ااندلس  »مكلتب  إج   املغرب«  فلس 
أصيال  زنقة  4د  رقم  الثلني  الطلبق 

ااطلس  - 38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د282/)4د5.
434I

STE FACILITY.CASH 

 STE HOUDA CHARK SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 3د GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

  STE HOUDA CHARK SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
القطب الحضري امللك امليمى 
غيلطة س 2د--9)د ورسيف  - 

88د35 ورسيف املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
73د2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  3د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. HOUDA CHARK SARL AU
غرض الشركة بإيجلز : -بيع موام 
 - التفلوض   - بللتقييط  غذائية 

استيرام وتصدير.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
امليمى  امللك  الحضري  القطب 
 - ورسيف   -9)د-2د  س  غيلطة 

88د35 ورسيف املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بوشفعة  علميل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوشفعة  علميل  الييد 
88د35  الحضري  القطب  تجزئة 

ورسيف املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوشفعة  علميل  الييد 
88د35  الحضري  القطب  تجزئة 

ورسيف املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتلريخ 8د نون ر 

د282 تحت رقم )7دد.
435I
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FIDUCIAIRE

VALFLEURI PRIVE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VALFLEURI PRIVE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

ه7) تجزئة وام فلس - 38888 فلس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

93د59.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
رأسدللهل  مبلغ    VALFLEURI PRIVE
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
وام  تجزئة  ه7)  تجزئة  اإلوتدلعي 
فلس - 38888 فلس املغرب نتيجة ل 

: الوبلء.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
ه7) تجزئة وام فلس - 38888 فلس 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( ودلل بنديرة  وعنوانه)ا( 
زواغة  عصلم  اقلمة   5 اقلمة   36
38888 فلس املغرب كدصفي  العليل 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د282/د2د5.
436I

RIF CONSEIL SARL

 LOGISTICS MHAMDI-SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 LOGISTICS MHAMDI-SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بني 

بوغدلرن الغربية رقم 22د احدامن 
النلظور - 62888 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د4د23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.LOGISTICS MHAMDI-SARL AU
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
بني   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
احدامن  22د  رقم  الغربية  بوغدلرن 

النلظور - 62888 النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عثدلن امحلمدي  :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد عثدلن امحلمدي  : 888.د 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
امحلمدي   عثدلن  الييد 
عنوانه)ا( موار اريدلم احداما النلظور 

62888 النلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

امحلمدي   عثدلن  الييد 
عنوانه)ا( موار اريدلم احداما النلظور 

62888 النلظور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4448.
437I

CABINET RAMI EXPERTISE

L’ARROSEUR D’OR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
L’ARROSEUR D’OR شركة 

ذات امليؤولية املحدومة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5د 
زنقة االخطل متجر رقم 2 املدينة 
الجديدة فلس - 38888 فلس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.65(33

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
L’ARROSEUR D’OR  مبلغ رأسدللهل 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
اإلوتدلعي 5د زنقة االخطل متجر رقم 
 38888  - فلس  الجديدة  املدينة   2
فلس املغرب نتيجة ل :  االتفلق عل  

انهلء الشركة.
و حدم مقر التصفية ب 5د زنقة 
االخطل متجر رقم 2 املدينة الجديدة 

فلس - 38888 فلس املغرب. 
و عين:

و  امري�ضي  مليلء    الييد)ة( 
 3 الجديل  الهواء  تجزئة   2 عنوانه)ا( 
الشقة 3 ملعب الخيل فلس  38888 

فلس املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الييد)ة( محدد  علوي صو�ضي و 
 3 الجديل  الهواء  تجزئة   2 عنوانه)ا( 

الشقة 3 ملعب الخيل فلس  38888 
فلس املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 2د52.
43(I

STE AGEFICO SARL

KIB TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2د شلرع عدر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب
KIB TRANS شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة ابو 
بكر الرازي اقلمة ابراهيم رقم 2د - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
977د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  د3 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KIB  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRANS
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني والدوجي للبضلئع.
عنوان املقر االوتدلعي : زنقة ابو 
 - 2د  رقم  ابراهيم  اقلمة  الرازي  بكر 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد زكري شكيب :  88د حصة 
بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  شكيب  زكري  الييد 
ميترخوش زنقة 67د 98888 طنجة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  شكيب  زكري  الييد 
ميترخوش زنقة 67د 98888 طنجة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 5)8)24.
439I

fidmanar

36CHANDELLES  
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidmanar
3دد شلرع عبد الكريم الخطلبي 
عدلرة املهندز رقم م شقة رقم 7 
الطلبق التلني مراكش ، 48888، 

marrakech maroc
  36CHANDELLES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قبيلة 
الرحلمنة الجنوبية فلرمي عدللة 
سيبع - 48888 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.34337
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  د3 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  36CHANDELLES   الشريك الوحيد
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
قبيلة  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
عدللة  فلرمي  الجنوبية  الرحلمنة 
سيبع - 48888 مراكش املغرب نتيجة 

ل : توقف نشلط الشركة.
قبيلة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
عدللة  فلرمي  الجنوبية  الرحلمنة 

سيبع - 48888 مراكش املغرب. 
و عين:

ولك  برنلرم   بيلون  الييد)ة( 
الرحلمنة  قبيلة  عنوانه)ا(  و  أندريه 
الجنوبية فلرمي عدللة سيبع 48888 
مراكش املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
فلرمي  الجنوبية  الرحلمنة  قبيلة   :

عدللة سيبع
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 8)296د.
448I

cafge

KALISA SHOES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc
KALISA SHOES  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 57 شلرع 
ونين تجزئة RATC حي القدس سيد 
ال رنو�ضي - 28688 الدار البيضلء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.399935

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  )د  في  املؤرخ 
ذات  شركة    KALISA SHOES حل 
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
تجزئة  ونين  شلرع   57 اإلوتدلعي 
ال رنو�ضي  سيد  القدس  حي   RATC
املغرب  البيضلء  الدار   28688  -
وتفريغهل  الشركة  للالنهلء  ل  نتيجة 
املتعلقة  الوثلئق والحيلبلت  وتقديم 

بللتصفية..
و عين:

نصير  ابن  خديجة    الييد)ة( 
اقلمة   كلييدة  ز   526 عنوانه)ا(  و 
الدار   28888 ش6  ط2  االشرف 
)ة(  كدصفي  املغرب  البيضلء  

للشركة.
و  بوعلي  وديلة    الييد)ة( 
رقم   2 زنقة  د  التيير  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  البيضلء   الدار  88د28  3د 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ )د أكتوبر د282 وفي 57 شلرع 
RATC حي القدس سيد  ونين تجزئة 
 28688 البيضلء   الدار  ال رنو�ضي 

الدار البيضلء املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 34دد8).

Iد44

موثقة

ETUDE B.T.P
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
27 شلرع عبدهللا ابن يلسين مكتب 
رقم 5 الطلبق االول بلفدير البيضلء 

، 8د83د، الدارالبيضلء املغرب
ETUDE B.T.P شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق الثللث الشقة 
رقم 6 البيضلء - 8888د البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
79د449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  9د28  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ETUDE : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.B.T.P
مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للدراسلت و االبحلت.
عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 
الشقة  الثللث  الطلبق  الزرقطوني 
البيضلء  8888د   - البيضلء   6 رقم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
سرحلن  الشهيد  عبد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
سرحلن  الشهيد  عبد  الييد 
الليدون  تجزئة  لييلسفة  عنوانه)ا( 
 28888 )5د  الرقم   36 الزنقة   2

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
سرحلن  الشهيد  عبد  الييد 
الليدون  تجزئة  لييلسفة  عنوانه)ا( 
 28888 )5د  الرقم   36 الزنقة   2

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر 9د28 تحت رقم 274د72.
442I

ائتدلنية بيلن حنلن

CHIP CHIP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

ائتدلنية بيلن حنلن
عرصة ملعلش طريق امليتومع 

البلدي رقم 47د مراكش ، 48888، 
مراكش مراكش

CHIP CHIP شركة ذات ميؤولية 
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محدومة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 MAATALAH N°2467 ASKJOUR
MARRAKECH املغرب 48888 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.96635
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في )2 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 LOT MAATALAH N°2467»
 ASKJOUR MARRAKECH
إج   املغرب«  مراكش   48888 املغرب 
 QUARTIER  NASSIM LOT 23»
 MAG N°د ET 2 MARRAKECH

املغرب 48888 مراكش  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29759د.
443I

  BOUCHTAOUI               بوشتلوي تيليكوم

TELECOM

بوشتاوي  تيليكوم
إعالن متعدم القرارات

بوشتلوي تيليكوم               
BOUCHTAOUI  TELECOM

 rue el jihad  hay riad   rte ain 47
 smen fes 47 rue el jihad  hay

 riad   rte ain smen fes، 30080،
fes املغرب

بوشتلوي  تيليكوم »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 47   زنقة 
الجهلم   حي الريلض      طريق عين 
اليدن       فلس 47   زنقة الجهلم   
حي الريلض      طريق عين اليدن       

فلس fes 388(8 املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.54873

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في )8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تحويل الشكل القلنوني للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
تعيين ميير الشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مليلي:  بوشتلوي حين شريك وحيد 
88888د مرهم  مقيدة  بديلهدلت 
88د  وي  سيل  الدي  سهم  888د  ل 

مرهم  عن كل سهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
شركة مات امليؤولية املحدومة  مات 

الشريك الوحيد
عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
مييرا  حين  بوشتلوي  تعيين  مليلي: 

للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د528.
444I

cabinet fiduda

 UNIVERS MONETIQUE
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

cabinet fiduda
 rue general kettani 2eme etg

 appt 7 berrechid ، 26100،
berrechid maroc

  UNIVERS MONETIQUE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
 AV وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 PRINCE MY ABDELLAH BEN
 AHMED  - 26858 BEN AHMED

MAROC
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

943
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  9د28  ملي   24
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. UNIVERS MONETIQUE SARL
 AGENCE : غرض الشركة بإيجلز

.DE CHANGE
 AV  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 PRINCE MY ABDELLAH BEN
 AHMED  - 26858 BEN AHMED

.MAROC
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
58 حصة    : الطللبي   بدر  الييد 

بقيدة 25.888 مرهم للحصة .
حصة   58   : هبوز  عبلة  الييدة 

بقيدة 25.888 مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الطللبي   بدر  الييد 
حدو   �ضي  مرب  اافغلني  تجزئة   65

26858 ابن احدد  املغرب .
الييدة عبلة هبوز عنوانه)ا( 68د 
 26858 الرولء   تجزئة  العراق  شلرع 

ابن احدد  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الطللبي   بدر  الييد 
حدو   �ضي  مرب  اافغلني  تجزئة   65

26858 ابن احدد  املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  احدد   ب ن  االبتدائية 

يوليوز 9د28 تحت رقم 3دد.
445I

AMOURI CONSULTING

 SOCIETE BENNANI
 D›ENTREPRISE ET DE

TRAVAUX EBENTRA
إعالن متعدم القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 SOCIETE BENNANI

 D›ENTREPRISE ET DE TRAVAUX

EBENTRA »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: قطعة 

رقم دد الحي الصنلعي سيدي 

براهيم فلس - 38888 فلس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

6995د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 29 يوليوز 3د28

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

وفلة شريك ميير

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

االقرار بإبقلء امليير

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

امللل  لرأس  الجديد  التقييم  حصر 

بعد الوفلة

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

أسئلة متعدمة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

بعد  الشركة  رأسدلل  تحديد  تم 

الكريم  عبد  الييد  بوفلة  االقرار 

في  الورثة  عل   حصته  وتوزيع   بنلني 

2.588.888   مرهم 

عل   ينص  الذي  4د:  رقم  بند 

الييد  بإبقلء  االقرار  تم  تم  مليلي: 

مجد بنلني كديير وحيد للشركة ملدة 

غير محدومة الييد مجد بنلني كديير 

وحيد للشركة ملدة غير محدومة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن ر   86 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

3د28 تحت رقم 3د974/8د.

446I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 COSMOPACK LAHLOU ET
COMPAGNIE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
 COSMOPACK LAHLOU ET
COMPAGNIE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 62 شلرع 
سيدي عبد الرحدلن - 28288 الدار 

البيضلء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.74(35

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أبريل  3د  في  املؤرخ 
 COSMOPACK LAHLOU حل 
ذات  شركة   ET COMPAGNIE
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  888.888.د 
عبد  سيدي  شلرع   62 اإلوتدلعي 
البيضلء  الدار   28288  - الرحدلن 
امللحوظة  اللخيلئر  نتيجة  املغرب 
الصلفية  املللية  الحللة  أن  تبين  التي 
قد أصبحت تيلوي أقل من ربع ) د/ 
4( رأس امللل، وكذلك وووم صعوبلت 

أملم استدرار االستغالل.
و عين:

و عنوانه)ا(  لحلو  علي   الييد)ة( 
د  الكولين   29 رقم   5 زنقة 
58د28  كلليفورنيل  إكيتونييون 
)ة(  كدصفي  املغرب  البيضلء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 38 شتن ر د282 وفي 62 شلرع 
سيدي عبد الرحدلن - 28888 الدار 

البيضلء املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88596).
447I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE BEL ESPACE CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شلرع االمير موالي عبد هللا ، 
54888، خنيفرة املغرب

STE BEL ESPACE CAR  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة ملعب 
الكتبية  - 54458 مريرت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3855
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   85 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بلغيتي  )ة( عثدلن   الييد  تفويت 
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
بلغيت  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

بلغيتي بتلريخ 85 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  7د  بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 488.
44(I

LK CONSULTING SARL

NEARSOFT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شلرع محدد الخلمس رقم 45 
الطلبق الثلث رقم )د تطوان ، 

93888، تطوان املغرب
NEARSOFT شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
املطلر  شلرع علي سعتة رقم د3 - 

9388 تطوان  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
59د28.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

رأسدللهل  مبلغ    NEARSOFT
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
علي  شلرع  املطلر   تجزئة  اإلوتدلعي 
سعتة رقم د3 - 9388 تطوان  املغرب 

نتيجة ل : صعوبلت مللية مائدة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 - د3  رقم  سعتة  علي  شلرع  املطلر  

93888 تطوان املغرب. 
و عين:

و  اليطي  اليلس   الييد)ة( 
فورست  98دد  بلجيكل  عنوانه)ا( 

بلجيكل كدصفي )ة( للشركة.
و  بحوض  زكريلء    الييد)ة( 
بروكييل  878د  بلجيكل  عنوانه)ا( 

بلجيكل كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6988.
449I

STE AK MISSION SARL AU

 SOCIETE SERINE
IMOBILIERE-SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU
6 شلرع عالل ابن عبد هللا رقم 3د 

فلس ، 38888، فلس املغرب
SOCIETE SERINE IMOBILIERE-

SARL شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سد29 حي 
املييرة 2. - 38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 68635
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أبريل   87 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( احدد االنلصري  
288 حصة اوتدلعية من أصل 288 
حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد العزيز  

الصلط بتلريخ 87 أبريل د282.
الصلط  حلرت  )ة(  الييد  تفويت 
558 حصة اوتدلعية من أصل 88) 
حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد العزيز  

الصلط بتلريخ 87 أبريل د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
التجلرية بفلس  بتلريخ 8د ملي د282 

تحت رقم 2275.
458I

FIDUHOUSE

ZAZAE TRAD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكلتب طيبة زنقة غيلن 
كنفلني ، 38888، فلس املغرب
ZAZAE TRAD شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د2 تجزئة 
فدو  رقم 3 الطلبق ااول بنيومة - 

38838 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ZAZAE : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TRAD
مختلف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أشغلل البنلء .
عنوان املقر االوتدلعي : د2 تجزئة 
3 الطلبق ااول بنيومة -  فدو  رقم 

38838 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 68.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد زعزاع يوسف :  688 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  يوسف  زعزاع  الييد 
رقم 28 بلوك م تجزئة فدو  بنيومة  

38838 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  زعزاع  الييد 
رقم 28 بلوك م تجزئة فدو  بنيومة  

38838 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 33د5.
Iد45

nejma

ELECTRO SAHARA PRIME
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nejma
 laayoune laayoune، 70000،

laayoune maroc
 ELECTRO SAHARA PRIME

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عدر 
املختلررقم 377 العيون - 78888  

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.ELECTRO SAHARA PRIME

غرض الشركة بإيجلز : تجلرة
االتصلل  و  معلوملت  معدات   

بللتفصيل
في متجر خلص.

عنوان املقر االوتدلعي : شلرع عدر 
  78888  - العيون   377 املختلررقم 

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

 : الزهراء  فلطدة  مبيش  الييدة 
888د بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الزهراء  فلطدة  مبيش  الييدة 
شلرع  محدد  سيدي  حي  عنوانه)ا( 
عين طوبة  78888  العيون املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

الزهراء  فلطدة  مبيش  الييدة 
شلرع  محدد  سيدي  حي  عنوانه)ا( 

عين طوبة  78888  العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3327.
452I

PREMIUM FINANCE

TAPAS & BASTA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAPAS & BASTA »شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 

ميلم تجزئة بوكلر الطلبق الثللث 
إقلمة رقم 4د بلب مكللة - 48888 

مراكش املغرب.
»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

75)9دد.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 85 نون ر د282 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة وهو:
MAS QUE TAPAS

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29735د.
453I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 MAROC MODERNE
CONSULTING

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI دIER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 MAROC MODERNE
CONSULTING شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 44 طرق 
العفو تجزئة علمري زتون - 68888 

وودة املدلكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د6د)2.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
 MAROC MODERNE حل 
ذات  شركة   CONSULTING
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
تجزئة  العفو  طرق   44 اإلوتدلعي 
68888 وودة املدلكة  علمري زتون - 
املغربية نتيجة للم تنجز الشركة أي 

نشلط تجلري.
و عين:

و  الهدار  ميدون   الييد)ة( 

الرقم  دد  الزنقة  علي  املير  عنوانه)ا( 
املغربية  املدلكة  وودة   68888 5د 

كدصفي )ة( للشركة.
و  املراني  الصدد   عبد  الييد)ة( 
عنوانه)ا( ظهر ملحلة تجزئة الفتح ب 
املدلكة  وودة   68888 دد  رقم  2د 

املغربية كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
طرق   44 وفي  د282  نون ر   8( بتلريخ 
 68888  - زتون  علمري  تجزئة  العفو 

وودة املدلكة املغربية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم دد39.
454I

STE FIDU-LIDOU SARL

AUTO RADIO PALACE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
AUTO RADIO PALACE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 
2 متجر 3 شلرع ابن الخطيب  - 

38888 فلس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.33653

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  شتن ر   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بنحدو  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
حصة لفلئدة  الييد )ة( وفلء سلمني 

مرتلح بتلريخ 83 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5286/282.
455I
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مكتب املحلسبة و مراوعة الحيبلت اليعقوبي

الشربيني كار
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحلسبة و مراوعة 
الحيبلت اليعقوبي

46 مكرر زنقة الكويرة حي ليراك ، 
settat maroc ،26888

الشربيني كلر شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الكلئن 
مقرهل ب سطلت تجزئة مفتلح الخير 
رقم 967 الطلبق اليفلي املفرز رقم 
SETTAT 26888 2 سطلت املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

الشربيني كلر.
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
الكلئن   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مقرهل ب سطلت تجزئة مفتلح الخير 
املفرز رقم  اليفلي  الطلبق   967 رقم 

SETTAT 26888 2 سطلت املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الشربيني  محدد  أحدد  الييد 
88د  بقيدة  حصة  888.د    : أحدد  

مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الشربيني  محدد  أحدد  الييد 

طلخل  م  بطره  عنوانه)ا(  أحدد 

الدقهلية 8888 مصر مصر.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الشربيني  محدد  أحدد  الييد 

طلخل  م  بطره  عنوانه)ا(  أحدد 

الدقهلية 8888 مصر مصر

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بيطلت  بتلريخ دد أكتوبر 

د282 تحت رقم د322/2د.

456I

ميتلمنة شلمة

 SOLUTION HYDRAULIQUE

ELECTRIQUE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

ميتلمنة شلمة

شلرع املييرة رقم 42د الطلبق االول 

النلظور شلرع املييرة رقم 42د 

الطلبق االول النلظور، 62888، 

النلظور املغرب

 SOLUTION HYDRAULIQUE

ELECTRIQUE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

املحددية بلوك ا رقم 9  النلظور - 

62888 النلظور املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

2885د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

من  أي  مرهم«  «988.888.د 

 2.888.888« إج   مرهم«  «88.888د 

حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 6د نون ر 

د282 تحت رقم 9د44.

457I

karama conseil

STE CANVA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم د زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس 
رقم 33 الشقة رقم د زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس، 

38888، فلس املغرب
STE CANVA شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 36 
مكلتب اليالم شلرع عبد العلجي بن 
شقرون الطلبف 6 املكتب رقم 24  
فلس الجديدة فلس - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
782(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CANVA
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والبنلء/املعلوميلت/ املختلفة 

املتلورة .
 36 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بن  العلجي  عبد  شلرع  اليالم  مكلتب 
  24 رقم  املكتب   6 الطلبف  شقرون 
فلس   38888  - فلس  الجديدة  فلس 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : املهدي  مغوات  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  املهدي  مغوات  الييد 
33د الدكلرات فلس   حي الحبلبي رقم 

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  املهدي  مغوات  الييد 
33د الدكلرات فلس   حي الحبلبي رقم 

38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس بتلريخ 7د نون ر د282 

تحت رقم د282/د7د5.
45(I

cafge

EMJ GROUPES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc
EMJ GROUPES   شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3د 

احدد املزاطي الطلبق االول رقم ) 
املعلريف - 28888 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د9238
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EMJ  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.  GROUPES
املجدع    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلحي.
مطعم 

صللون التجديل .
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عنوان املقر االوتدلعي : 3د احدد 
املزاطي الطلبق االول رقم ) املعلريف 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

2.888.888 مرهم، مقيم كللتلجي:
8.288د    : املنهلجي  مرية  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
 9(88  : نيكنلماف  امين  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  املنهلجي  مرية  الييدة 
 2((88 اليلسدين   تجزئة  د6د 

املحددية املغرب.
عنوانه)ا(  نيكنلماف  امين  الييد 
اقلمة بلشل 2 شقة 6 عدلرة د  48888 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  املنهلجي  مرية  الييدة 
 2((88 اليلسدين   تجزئة  د6د 

املحددية  املغرب
عنوانه)ا(  نيكنلماف  امين  الييد 
اقلمة بلشل 2 شقة 6 عدلرة د  48888 

مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 37دد8).
459I

مكتب امريس للحيلبلت

شركة طوب الفاج أسيك
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب امريس للحيلبلت
فلس ، 38888، فلس املغرب

شركة طوب الفلج أسيك شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 86د 
زنقة د2 محل رقم 2 حي وام فلس 

تغلت - 38888 فلس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
دد427.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  27 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
الفلج  طوب  شركة  الوحيد  الشريك 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  أسيك  
رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
وام  حي   2 رقم  محل  د2  زنقة  86د 
املغرب  فلس   38888  - تغلت  فلس 
نتيجة ل : غيلب أي نشلط اوتدلعي.

و حدم مقر التصفية ب رقم 86د 
فلس  وام  حي   2 رقم  املحل  د2  زنقة 

تغلت - 38888 فلس املغرب. 
و عين:

و  املهداوي  رضوان   الييد)ة( 
عنوانه)ا( فلس 38888 فلس املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د9د5.
468I

cabinet jdaini

A.H.A
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE د ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

A.H.A شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 68 
تجزئة الدراق اليعيدية  - 63688 

اليعيدية  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د653.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 
امليؤولية  ذات  شركة   A.H.A حل 

8.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
 68 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 63688  - اليعيدية   الدراق  تجزئة 
القفلل  نتيجة  املغرب  اليعيدية  

الشركة.
و عين:

و  عكلم  حينلء    الييد)ة( 
اليعيدية  اوالم حدلن  عنوانه)ا( حي 
)ة(  كدصفي  املغرب  بركلن   63688

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 68 وفي  د282  أكتوبر   27 بتلريخ 
 63688  - اليعيدية   الدراق  تجزئة 

اليعيدية  املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د662/282.
Iد46

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فراكطال استوديو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شلرع محدد الخلمس و شلرع 
ابن كثير إقلمة موس ملرس رقم 44 ، 

98888، طنجة املغرب
فراكطلل استوميو شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : تجزئة 
املجد، القطعة 42)، ر.أ رقم47، 
98888، طنجة  - 98888 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.73835

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  شتن ر   86 في  املؤرخ 
ذات  شركة  استوميو  فراكطلل  حل 
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  888.888.د 
القطعة  املجد،  تجزئة  اإلوتدلعي 
 - 98888، طنجة   42)، ر.أ رقم47، 
98888 طنجة املغرب نتيجة النعدام 

اآلفلق ملواصلة النشلط.

و عين:
و  بشير  ابن  محدد   الييد)ة( 
محدد  زنقة  النزاهة،  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  ( رقم  ميلرة،  الشيخ 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
تجزئة  وفي  د282  شتن ر   86 بتلريخ 
 ،47 رقم  ر.أ،   ،(42 قطعة  املجد، 
طنجة   98888  - طنجة   ،98888

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 874)24.
462I

CABINET BADREDDINE

DIOR AGHMAT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مييرة د اقلمة هني الشقة 

رقم د ، 8، مراكش املغرب
DIOR AGHMAT شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محلفظة 
الحوز ودلعة غدلت موار أيت 
بوتالت - 48888 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.99(83
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  5د  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
رأسدللهل  مبلغ    DIOR AGHMAT
مقرهل  وعنوان  مرهم   688.888
ودلعة  الحوز  محلفظة  اإلوتدلعي 
 48888  - بوتالت  أيت  موار  غدلت 
طبقل   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 
القلنون  من   2( و   27 للبندين 

االسل�ضي للشركة.
و حدم مقر التصفية ب محلفظة 
الحوز ودلعة غدلت موار أيت بوتالت 

- 48888 مراكش املغرب. 
و عين:

بنكيران  املومن   عبد  الييد)ة( 



23961 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

 RUE ARTHUR عنوانه)ا(  و 
 RIMBAUD 33328 EYSINES *

FRANCE * كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 4)296د.
463I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SUXAL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 85
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
SUXAL شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

املييرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطلبق 
3 ااشقة 3 - 88د28 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
775د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SUXAL
إنجلز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أعدلل البنلء وإنشلء أي مبنى.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املييرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطلبق 
البيضلء  الدار  88د28   -  3 ااشقة   3

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يلسين  بنيس  الييد 
كولف ستي فيال د4 املدينة الخضراء 

بوسكورة 2)د27 النواصر املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يلسين  بنيس  الييد 
كولف ستي فيال د4 املدينة الخضراء 

بوسكورة 2)د27 النواصر املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
464I

TRAGESCO

 MAROCANADA
DESTINATION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 59د
2490، CASABLANCA MAROCA

 MAROCANADA DESTINATION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي BD 75دد  
ينلير الطلبق االوج  شقة رقم 69د  - 

288888 مار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د9د)د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.MAROCANADA DESTINATION
تقديم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ميدان  في  واالستشلرة  الخدملت 

الهجرة.
عنوان املقر االوتدلعي : BD 75دد  
ينلير الطلبق االوج  شقة رقم 69د  - 

288888 مار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الحددي  مريم  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الحددي  مريم  الييدة 
معروف   سيدي   7 أ   النييم  تجزئة 

28528 مار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الحددي  مريم  الييدة 
معروف  سيدي   7 أ   النييم   تجزئة 

28528 مار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 95د795.
465I

SOFINACTE

GROUPE ASR FER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES
MAROC

GROUPE ASR FER شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل االوتدلعي الحي 

الصنلعي عين الشقف. قطعة رقم 

95 - 38858 فلس املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.62237

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 83 نون ر د282 تدت إضلفة 

الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :

طريق  عن  البضلئع  نقل  مقلول 

الييلرات.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5223.

466I

 شيشل سعيد محلسب معتدد بللرشيدية

WOUROUD MGOUNA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشل سعيد محلسب معتدد 

بللرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الوام لحدر الرشيدية الرشيدية، 

52888، الرشيدية الرشيدية

WOUROUD MGOUNA  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر ايت 

بلحدلم ودلعة ايت سدرات اليهل 

الغربية القلعة مكونة تنغير - 45288 

القلعة امكونة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

2(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. WOUROUD MGOUNA
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير.
عنوان املقر االوتدلعي : قصر ايت 
اليهل  سدرات  ايت  ودلعة  بلحدلم 
الغربية القلعة مكونة تنغير - 45288 

القلعة امكونة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : مفتلح  مليكة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مفتلح  مليكة  الييدة 
ايت  ودلعة  بلحدلم  ايت  قصر 
سدرات اليهل الغربية القلعة مكونة 
تنغير 45288 القلعة امكونة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مفتلح  مليكة  الييدة 
ايت  ودلعة  بلحدلم  ايت  قصر 
سدرات اليهل الغربية القلعة مكونة 
تنغير 45288 القلعة امكونة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم 249د.
467I

شركة محلسبة صليم

 Z.H INVEST MAROC
HOLDING SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة محلسبة صليم
شلرع الدرفوفي عدلرة اليعلمة 
الطلبق الثللث رقم 6 ، 68888، 

وودة مغرب
 Z.H INVEST MAROC HOLDING
SARL AU شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

أنجلم زنقة س22 رقم 22 ظهر ملحلة  
الطلبق ااول - 68888 وودة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Z.H  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 INVEST MAROC HOLDING

.SARL AU
-مرافقة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املقلوالت
-مقلول اإلعالنلت واإلتصلالت

املهرولنلت  تنظيم  -مقلول 
واملعلرض املهنية.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
أنجلم زنقة س22 رقم 22 ظهر ملحلة  
الطلبق ااول - 68888 وودة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد  عبد الحديد زكلع  :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
زكلع   الحديد  عبد  الييد  
س22  زنقة  أنجلم  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 22  68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
زكلع   الحديد  عبد  الييد 
س22  زنقة  أنجلم  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 22  68888 وودة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 62)3.
46(I

NSCAE COMPANY

 LUXURIA LIGHTERS
IMPORT EXPORT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE  ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°8( RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
 LUXURIA LIGHTERS IMPORT
EXPORT شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 
الوفلء الطلبق 84 الشقة )8 زنقة 

ال ريد بيوكر  بيوكر  7288) 
بيوكر  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
24733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 LUXURIA LIGHTERS IMPORT

.EXPORT
موام  بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التجديل بللتقييط.
عدلرة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
زنقة   8( الشقة   84 الطلبق  الوفلء 
 (7288 بيوكر   بيوكر   ال ريد 

بيوكر  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة زينة كوسعيد  :  58 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة رانيل النفلت  :  58 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  كوسعيد   زينة  الييدة 
الهد   حي   82 رقم  تزروالت  مركب 

أكلمير 8888) أكلمير املغرب.
عنوانه)ا(  النفلت   رانيل  الييدة 
86 ريلض  شلرع املهدي بن بركة رقم 
اليالم أكلمير 8888) أكلمير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  كوسعيد   زينة  الييدة 
الهد   حي   82 رقم  تزروالت  مركب 

أكلمير 8888) أكلمير املغرب
عنوانه)ا(  النفلت   رانيل  الييدة 
86 ريلض  شلرع املهدي بن بركة رقم 
اليالم أكلمير 8888) أكلمير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بلنزكلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2488.
469I

tob travaux divers

SIMOGHA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي وجي العهد زنقة الليدون رقم 

الدار دد العيون العيون، 78888، 
العيون املغرب

SIMOGHA  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
املييرة الخضراء الشطر الثلني 

بددينة املر�ضى العيون .  - 78848 
املر�ضى العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد9)3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
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الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. SIMOGHA
كهربلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
اليكنية  والديكورات  املبلني 
أوهزة  تركيب  أعدلل  والصنلعية، 
الرسم  تركيب  أعدلل  التكييف، 
البيلني الكهربلئي ، اإلمدامات ومواقع 

معدات اليالمة ،
التجلرة   ، والتصدير  االستيرام 

العلمة ،
تركيب   ، الكهربلئية     الصيلنة 
الشبكلت والهواتف املحلية ، كلبالت 
نظلم   ، الحرائق  ، كشف  الكدبيوتر 
 ، ملراقبة  ا و اامن  نظلم   ، الصوت 
كهربلئية  يبلت  ترك  ، وانتركوم  فيديو 
متوسطة ومنخفضة الجهد ، إضلءة 

علمة وخلصة ،.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الثلني  الشطر  الخضراء  املييرة 
 78848  -   . العيون  املر�ضى  بددينة 

املر�ضى العيون  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : سيلس  رحلل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سيلس  رحلل  الييد 
املر�ضى  4د  رقم  البخلري  االملم  زنقة 
العيون  املر�ضى   78848 العيون  

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سيلس  رحلل  الييد 
املر�ضى  4د  رقم  البخلري  االملم  زنقة 
العيون  املر�ضى   78848 العيون  

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم -.

478I

SOCIETE MODYANI SARL

CENTRE CASTE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CENTRE CASTE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

موالي رشيد شلرع ممشق رقم د8 
الطلبق ااول - 88د93 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CENTRE CASTE
غرض الشركة بإيجلز : مركز معم 

اللغلت.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
د8  رقم  ممشق  شلرع  رشيد  موالي 
الفنيدق  88د93   - ااول  الطلبق 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد الحديد ملغلوش :  88د 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

ملغلوش  الحديد  عبد  الييد 

شلرع  رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا( 
الفنيدق  88د93  د8   رقم  ممشق 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ملغلوش  الحديد  عبد  الييد 
شلرع  رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا( 
الفنيدق  88د93  د8   رقم  ممشق 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   83 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم د455.
Iد47

GHARYANI BATIPRO

 LEGACY ORIGINAL
FRAGRANCES

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

 LEGACY ORIGINAL
FRAGRANCES

26 مرس اليلطلن طلبق د شقة 3 ، 
28888، الدار البيضلء املغرب

 LEGACY ORIGINAL
FRAGRANCES شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 مرس 
اليلطلن طلبق د شقة 3 - 28888 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

449467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  9د28  نون ر  د2 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 LEGACY ORIGINAL  : تيديتهل 

.FRAGRANCES
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
وتيويق  تصنيع  و  وتصدير  استيرام 

ميتحضرات التجديل والعطور.

عنوان املقر االوتدلعي : 26 مرس 
 28888  -  3 شقة  د  طلبق  اليلطلن 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد  زهير بوتكوريت :  58 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 58   : بوتكوريت  مريم  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوتكوريت  زهير  الييد  
الحي  الشريف  علي  موالي  زنقة 
خنيفرة   54888 القبلب    االماري 

املغرب.
الييدة مريم بوتكوريت عنوانه)ا( 
الحي  الشريف  علي  موالي  زنقة 
خنيفرة   54888 القبلب    االماري 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوتكوريت  زهير  الييد  
الحي  الشريف  علي  موالي  زنقة 
خنيفرة     54888 القبلب  االماري 

املغرب
الييدة مريم بوتكوريت عنوانه)ا( 
الحي  الشريف  علي  موالي  زنقة 
خنيفرة   54888 القبلب    االماري 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر 9د28 تحت رقم -.
472I

AZIRACH

AZIRACH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AZIRACH
 OULED AYAD OULED ATTOU

 SIDI JABER BENU MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC
AZIRACH شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اوالم عيلم 
اوالم عطو سيدي ولبر بني مالل - 

23888 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7دد2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AZIRACH
-ااشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املختلفة
-اإلستيرام والتصدير

-التجلرة.
عنوان املقر االوتدلعي : اوالم عيلم 
 - مالل  بني  ولبر  سيدي  عطو  اوالم 

23888 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد العزيز الحلواني :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الخليلي  الزهراء  فلطدة  الييدة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   588   :

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الحلواني  العزيز  عبد  الييد 
رقم   6 بلوك  غيثة  تجزئة  عنوانه)ا( 
4 بني مالل 23888 بني مالل املغرب.
الخليلي  الزهراء  فلطدة  الييدة 
 67 رقم  اليالم  ريلض  حي  عنوانه)ا( 

بني مالل 23888 بني مالل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحلواني  العزيز  عبد  الييد 
عنوانه)ا( تجزئة غيثة بلوك 6 رقم 4 

بني مالل 23888 بني مالل املغرب
الخليلي  الزهراء  فلطدة  الييدة 

 67 رقم  اليالم  ريلض  حي  عنوانه)ا( 
بني مالل 23888 بني مالل املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 89 نون ر 

د282 تحت رقم 54دد.
473I

COFIDET SARL

ALGECIRAS FAST FOOD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIDET SARL
 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL
 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
ALGECIRAS FAST FOOD شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الس 
كولينلس طريق طلرق ابن زيلم رقم 2 

املحل 5 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د9دد2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ALGECIRAS FAST FOOD
غرض الشركة بإيجلز : - مطعم. 

- مقهى. 
- تنظيم ااحداث.
- متعهد الطعلم.

- الجليدية.
- تقديم الخدمة..

الس   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
كولينلس طريق طلرق ابن زيلم رقم 2 

املحل 5 - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : الصدد  عبد  زوهدي  الييد 
888.د حصة بقيدة 88.888د مرهم 

للحصة .
 : الصدد  عبد  زوهدي  الييد 

888د بقيدة 88.888د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الصدد  عبد  زوهدي  الييد 
طنجة   98888 اسبلنيل  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الصدد  عبد  زوهدي  الييد 
طنجة   98888 اسبلنيل  عنوانه)ا( 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9346.
474I

CGS ACADEMY

 ELBOUHALY
CONSTRUCTION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGS ACADEMY
حي تلركة زنقة كدبلال رقم 297 
مراكش ، 48888، مراكش املغرب

 ELBOUHALY CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار افران 

اكفلي لوماية - 48888 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5373دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملي   87

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ELBOUHALY CONSTRUCTION
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجلز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
عنوان املقر االوتدلعي : موار افران 
مراكش   48888  - لوماية  اكفلي 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : رشيد  البوهلجي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  رشيد  البوهلجي  الييد 
زاكورة   47988 تفلتشنل   التلور  ايت 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  البوهلجي  الييد 
زاكورة   47988 تفلتشنل   التلور  ايت 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   2( بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 6)244د.
475I

FICAGEST

MIDAS TRANS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°(( ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
MIDAS TRANS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
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 PROPRIETE DAR ES-SALAM
 IMM 62 APPT N°2 58دEME
ETAGE - 48888 مراكش املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.(5465
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«258.888 مرهم« أي من »588.888 
عن  مرهم«   758.888« إج   مرهم« 
ميون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2937د.
476I

Cabinet LAMRINI HADI

GHOUTI GAZ
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وفلة شريك

Cabinet LAMRINI HADI
)د,شلرع إبن سينل النلضور ، 

62888، النلضور املغرب
GHOUTI GAZ  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق 

تلويدة رقم 282 - 62888 النلضور 
املغرب.

وفلة شريك
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9663
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
اإلعالم  تم  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 
بوفلة الشريك محدد الغوتي و توزيع 
لرسم   

ً
تبعل الورثة  عل   حصصه 

د282  نون ر  د8  في  املؤرخ  اإلراثة 
بللشكل ااتي :

 44   ، الغوتي   محدد  الييد)ة( 
حصة .

الييد)ة( مصطفى الغوتي  ،  44 
حصة .

الييد)ة( نور الدين الغوتي  ،  44 
حصة .

 44   ، الغوتي   خللد  الييد)ة( 

حصة .
 44   ، الغوتي   محدد  الييد)ة( 

حصة .
 44   ، الغوتي   كريم  الييد)ة( 

حصة .
  ، الغوتي   الحكيم  عبد  الييد)ة( 

44 حصة .
د2    ، الغوتي   وديلة  الييد)ة( 

حصة .
د2    ، الغوتي   فلطدة  الييد)ة( 

حصة .
 58   ، تثنوت   فلطدة  الييد)ة( 

حصة .
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4399.
477I

FOUZMEDIA

OYSTER INVEST
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
OYSTER INVEST شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د5 مكرر 

شلرع موالي عبدالعزيز مكتب 7 
إقلمة االمل - 4888د القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

626(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OYSTER INVEST
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.

د5   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

مكرر شلرع موالي عبدالعزيز مكتب 

القنيطرة  4888د   - االمل  إقلمة   7

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اسلمة  شلكر  الييد 

القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب.

الييدة شلكر عواطف عنوانه)ا( 

القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  اسلمة  شلكر  الييد 

القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب

الييدة شلكر عواطف عنوانه)ا( 

القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 86 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم -.

47(I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

DAKORO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 

صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب

DAKORO شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الحي 

الصنلعي - 73888 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.757

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  أكتوبر   86 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

حين  سيدي  )ة(  الييد  تفويت 

اوتدلعية  9.575د حصة  اليلعدي 

لفلئدة   حصة  58د.39  أصل  من 

 STE ORO SAND )ة(  الييد 

INVEST S.A.R.L  - بتلريخ 86 أكتوبر 

د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 86)د.

479I

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

DAKORO

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين مدثل قلنوني للشركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 

صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب

DAKORO »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: الحي 

الصنلعي - 73888 الداخلة املغرب.

»تعيين مدثل قلنوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.757

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

وتبعل  د282  أكتوبر   86 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  ودم  ميير)ين(  لتعيين 

املدثل)ين( القلنوني)ين(: 

- اليلعدي سيدي حين

- لحين ملجيد

- - شركة ذات امليؤولية املحدومة 

الكلئن مقرهل اإلوتدلعي ب: - - - -

عند  التجلري  السجل  رقم 

االقتضلء: -

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 86)د.

4(8I
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CABINET BADREDDINE

SOCIETE TAZIRI TRAVAUX
إعالن متعدم القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مييرة د اقلمة هني الشقة 

رقم د ، 8، مراكش املغرب
 SOCIETE TAZIRI TRAVAUX
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: مركز 
أربعلء تيغدوين حوز - 48888 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
87د9).

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في دد أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
: قرر شركلء  مليلي: تفويت الحصص 
املوافقة   TAZIRI TRAVAUX شركة 
الحصص  من  حصة  تفويت  عل  
الييد  طرف  من  االوتدلعية 
في258د  املتدثلة  هشلم  تهرويت 
حصة وتفويت حصة  من الحصص 
االوتدلعية من طرف الييد تهرويت 
أمين املتدثلة في 258د حصة  لفلئدة 
الييد مرزوق محدد الحلمل لبطلقة 
 E594554 رقم  الوطنية  التعريف 
د2  رقم  الزيتون  بتجزئة  واليلكن 
أيت أورير الحوز مراكش الدي وافق 
حيلزتهل كلملة  بدجدوع 2588 حصة.   
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مليلي: تعيين ميير ثلني وديد : تعيين 
الييد مرزوق محدد الحلمل لبطلقة 
 E594554 رقم  الوطنية  التعريف 
د2  رقم  الزيتون  بتجزئة  واليلكن 
كديير  مراكش  الحوز  أورير  أيت 
ثلني للشركة مع الييد تهرويت أمين 
ملتزمة  والشركة   ٬ محدمة  غير  ملدة 
الييد  للدييرين  املزموج  بلالمضلء 
تهرويت أمين و الييد مرزوق محدد.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم : الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 3)296د.
Iد)4

STE FIDU-LIDOU SARL

BDRSERVICES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
BDRSERVICES شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د2 شلرع 
عبد الكريم خطلبي مكتب رقم 8د 
الطلبق االول م ج  - 38888 فلس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6(735

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   87 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
سكينة   )ة(  الييد  تفويت 
248 حصة اوتدلعية من  البغدامي 
)ة(  الييد  لفلئدة   8د5 حصة  أصل 
أكتوبر   87 بتلريخ  حجوجي  ايدلن  

د282.
بوكوجي  هرفي  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   258 ايالنغل 
)ة(  الييد  لفلئدة   498 حصة  أصل 
زكريلء سعد بتلريخ 87 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د282/)4د5.
4(2I

FIDUCIAIRE

VALFLEURI PRIVE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VALFLEURI PRIVE  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : تجزئة 
ه7) تجزئة وام فلس 38888 فلس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
93د59.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  29 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  شركة    VALFLEURI PRIVE
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
وام  تجزئة  ه7)  تجزئة  اإلوتدلعي 
نتيجة  املغرب  فلس   38888 فلس 

للوبلء.
و عين:

الييد)ة( ودلل بنديرة و عنوانه)ا( 
زواغة  عصلم  اقلمة   5 اقلمة   36
38888 فلس املغرب كدصفي  العليل 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
تجزئة  وفي  د282  أكتوبر   29 بتلريخ 
فلس   38888 فلس  وام  تجزئة  ه7) 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د62/282د5.
4(3I

cabinet idrissi

 STE BLUE WAVE GROUP
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 3د

30000، fes maroc
 STE BLUE WAVE GROUP SARL
AU شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق التلني شقة 6 - 
28888 الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.69737
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تم  تحويل   )8 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
التلني  الطلبق  الزرقطوني  شلرع   46»
البيضلء  الدار   28888  -  6 شقة 
الرابع  الطلبق   34 »رقم  إج   املغرب« 
الكريم  عبد  شلرع  اشرف  مكلتب 

بنجلون  - 38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   85 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4379.
4(4I

CABINET S2S CONSULTING

STRAPROMO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE د,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
STRAPROMO شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 75 شلرع 
دد ينلير الطلبق االول الشقة 69د - 

33288 البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
442599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  9د28  شتن ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.STRAPROMO
منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.
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عنوان املقر االوتدلعي : 75 شلرع 
دد ينلير الطلبق االول الشقة 69د - 

33288 البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : نظيف  يلسين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  نظيف  يلسين  الييد 

ايطلليل 2388د ايطلليل ايطلليل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  نظيف  يلسين  الييد 

ايطلليل 2388د ايطلليل ايطلليل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر 9د28 تحت رقم -.
4(5I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CONDOMINIUM HOTEL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الشقة د ، 28288، الدار البيضلء 

املغرب
CONDOMINIUM HOTEL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 27د بيس 

شلرع الحين الثلني الطلبق 3د - 
28888 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7د)72د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   86 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CONDOMINIUM HOTEL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
شلرع  بيس  27د  اإلوتدلعي  مقرهل 

 28888  - 3د  الطلبق  الثلني  الحين 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء  الدار 
الشركة  تصفية  العلم  الجدع  قرر 
أملم  صعوبلت  وووم  مالحظة  بعد 

استدرار نشلط الشركة .
و حدم مقر التصفية ب 27د بيس 
 - 3د  الطلبق  الثلني  الحين  شلرع 

28288 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  العلج  الزين   محدد  الييد)ة( 
عنوانه)ا( 4د تجزئة اعبلبو كلليفورني 
املغرب  البيضلء  الدار  58د28 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   :
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88495).

4(6I

ACO CONSULTING

SAT HOLDING
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,78
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
SAT HOLDING شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 54، طريق 
اوالم زيلن - 8)288 الدار البيضلء 

املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7د84د5.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  شتن ر   24 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   33.588.888»
«88.888د مرهم« إج  »33.688.888 
حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 2ددد8).
4(7I

Cabinet LAMRINI HADI

GHOUTI GAZ
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
)د,شلرع إبن سينل النلضور ، 

62888، النلضور املغرب
GHOUTI GAZ شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق 

تلويدة رقم 282 - 62888 النلظور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9663
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الدين  نور  )ة(  الييد  تفويت 
الغوتي 44 حصة اوتدلعية من أصل 
)ة( فلطدة  لفلئدة  الييد  44 حصة 

تثنوت بتلريخ 84 نون ر د282.
تفويت الييد )ة( خللد الغوتي 44 
حصة اوتدلعية من أصل 44 حصة 
تثنوت  فلطدة  )ة(  الييد  لفلئدة  

بتلريخ 84 نون ر د282.
الغوتي  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
 44 أصل  من  اوتدلعية  حصة   44
فلطدة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

تثنوت بتلريخ 84 نون ر د282.
الغوتي  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
 44 أصل  من  اوتدلعية  حصة   44
فلطدة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

تثنوت بتلريخ 84 نون ر د282.
الغوتي  وديلة  )ة(  الييد  تفويت 
د2  أصل  من  اوتدلعية  حصة  د2 
فلطدة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

تثنوت بتلريخ 84 نون ر د282.
الغوتي  فلطدة  )ة(  الييد  تفويت 
د2  أصل  من  اوتدلعية  حصة  د2 
فلطدة  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

تثنوت بتلريخ 84 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4399.
4((I

ACO CONSULTING

SAT FONCIERE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,78
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
SAT FONCIERE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23، شلرع 

الويروند- اقلمة 2888  - 28258 
الدار البيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
959دد5.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  شتن ر   24 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   28.888.888»
«88.888د مرهم« إج  »88.888د.28 
حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3ددد8).
4(9I

FUTURE THINKING SARL-AU 

FUTURE THINKING SARL-
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE THINKING SARL-AU
46 شلرع الزرقطوني الطلبق 
82 الشقة رقم 86 ، 28888، 

الدارالبيضلء املغرب
 FUTURE THINKING SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
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الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلارع 

الزرقطوني الطلبق 2 الشقة رقم 6 - 

28888 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

522677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FUTURE THINKING SARL-AU

غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 

امارية .

عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلارع 

 - 6 2 الشقة رقم  الزرقطوني الطلبق 

28888 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الطلهيري  الييد صللح 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد صللح الطلهيري عنوانه)ا( 

الربلط 8 الربلط املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد صللح الطلهيري عنوانه)ا( 

الربلط 8 الربلط املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88758).

498I

CEUTA MOTO S.A.R.L A.U

CEUTA MOTO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEUTA MOTO S.A.R.L A.U
شلرع محدد بن ولون رقم 2 تطوان 

، 93888، تطوان املغرب
CEUTA MOTO شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
محدد بن ولون رقم 2 تطوان - 

93888 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CEUTA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.MOTO
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدراولت النلرية.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - تطوان   2 رقم  ولون  بن  محدد 

93888 تطوان املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (8.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 (88   : االرواش  رضوان  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد رضوان االرواش عنوانه)ا( 
شلرع املفضل افيالل رقم 52 تطوان 

93888 تطوان املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد رضوان االرواش عنوانه)ا( 
شلرع املفضل افيالل رقم 52 تطوان 

93888 تطوان املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6989.
Iد49

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

PREMIUM SEA MOROCCO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
 PREMIUM SEA MOROCCO
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الحي 

الصنلعي رقم I-83  شلرع العركوب 
رقم د8-728 73888 الداخلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
5)93د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( حلتم بركة 588 
حصة اوتدلعية من أصل 588 حصة 
 STE TESORO DE )لفلئدة  الييد )ة
 -  J&A DE MOROCCO SARL AU

بتلريخ 26 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم )8)د.
492I

Cke Consulting

VALUE TECHNOLOGY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Cke Consulting
 boulvard mohamed ,2د

 zerktounia, Résidence Al Borj,
 6éme étage, casablanca ،
20000، casablanca maroc

VALUE TECHNOLOGY شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 
5د2 عدلرة بكت د7 سلحة نيكوالس 

بكت.الدارالبيضلء - 28258 
الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5226(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 VALUE : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TECHNOLOGY
ال رمجة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
تكنولوويل  وأنشطة  واالستشلرات 

املعلوملت ااخر .
مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
5د2 عدلرة بكت د7 سلحة نيكوالس 
 28258  - بكت.الدارالبيضلء 

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
5.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة  88د    : حلوم  مرام  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
58 حصة بقيدة    : الشركة فليت 

88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 3 عنوانه)ا(  حلوم  مرام  الييد 
زنقة بروسير مريمي طلبق 3  شقة 7د 
البيضلء  الدار   28398 فلوري  فلل 

املغرب.
مكتب  عنوانه)ا(  فليت  الشركة 
5د2 عدلرة بكت د7 سلحة نيكوالس 

بكت 28258 الدارالبيضلء املغرب.
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عبدهللا   الخيلطي  الييد 
ب  مرج  ملبيون  زنقة  8د  عنوانه)ا( 
 28378 املعلرف   6 شقة  د  طلبق 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88985).
493I

cabinet  AMSN

BOOSTWAY SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°( rue antisirabe appt n°دد

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

BOOSTWAY SARL  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقمدد 
زنقة محدوم الهدشري ريلض - 

58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د538
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس   24
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. BOOSTWAY SARL
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 

امارية
تدرين

التدريب والدعم.
رقمدد   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - ريلض  الهدشري  محدوم  زنقة 

58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

 688   : اليليدلني  عزيز  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 488   : البلغيتي  رتيبة  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عزيز اليليدلني عنوانه)ا( 
رقمدد زنقة محدوم الهدشري ريلض 

58888 مكنلس املغرب.
عنوانه)ا(  البلغيتي  رتيبة  الييدة 
رقمدد زنقة محدوم الهدشري ريلض 

58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اليكروحي  زينب  الييدة 
مرولن2   حي  رقم92)  عنوانه)ا( 

58858 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل  3د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5د9د.
494I

مكتب الريلني للدحلسبة

AGUAR CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

مكتب الريلني للدحلسبة
شلرع محدد ماوم رقم238  تطوان ، 

93848، تطوان املغرب
AGUAR CAR شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طوابل 
اليفل  شلرع عبد الخلق الطريس 
رقم 249  - 93888 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9793
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   27 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
العربي   محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  58 حصة  فزاكل 
نور  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة   58
شتن ر   27 بتلريخ  أتبوندين  الدين  

د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بتطوان  بتلريخ د8 أكتوبر 

د282 تحت رقم د297.
495I

املركز الجهوي لالستثدلر لجهة العيون اليلقية 

الحدراء

HOYAM INVESTMENT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدلر لجهة 
العيون اليلقية الحدراء

صندوق ال ريد 2266 ، 78888، 
العيون املغرب

HOYAM INVESTMENT شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي القدس 
تجزئة الوفلق بلوك س رقم 946 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3(969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.HOYAM INVESTMENT
غرض الشركة بإيجلز : - استيرام

- التجلرة
-أعدلل مختلفة

-تحصيل
-البيع

لجديع  العلمة  والتجلرة  التوزيع   -
املوام واملوام املتنوعة واللوازم.

- التجلرة اإللكترونية املحلية
- خدملت تكنولوويل املعلوملت .

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
س  بلوك  الوفلق  تجزئة  القدس 
العيون   78888  - العيون   946 رقم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : بوركعة  حدزة  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : بوعنلن  فيصل  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوركعة  حدزة  الييد 
د6  رقم  الريف  زنقة  القدس  حي 

العيون 78888 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  بوعنلن  فيصل  الييد 
س  بلوك  الوفلق  تجزئة  القدس  حي 
العيون   78888 العيون   946 رقم 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوركعة  حدزة  الييد 
د6  رقم  الريف  زنقة  القدس  حي 

العيون 78888 العيون املغرب
عنوانه)ا(  بوعنلن  فيصل  الييد 
س  بلوك  الوفلق  تجزئة  القدس  حي 
العيون   78888 العيون   946 رقم 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3499/282.
496I

BIG ACCOUNTING

SI LOG TRANS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،98888 ،52/ENTRE SOL N د

TANGER MAROC
SI LOG TRANS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي نجيبة 
شلرع )) رقم دد الطلبق اليفلي - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 
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7483دد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل   2(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SI LOG : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TRANS
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الداخلي والدوجي
للبضلئع.

عنوان املقر االوتدلعي : حي نجيبة 
 - اليفلي  الطلبق  دد  رقم   (( شلرع 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 488.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
667 حصة    : موح   الييد عوما 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد إفقير عبد الحفيظ :  667 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
667 حصة    : الييد إفقير رشيد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
حصة   667   : مرام  إفقير  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
666 حصة    : يلمين  إفقير  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد إفقير سفيلن :  666 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
بقيدة   667  : موح   عوما  الييد 

88د مرهم.
الييد إفقير عبد الحفيظ : 667 

بقيدة 88د مرهم.
بقيدة   667  : رشيد  إفقير  الييد 

88د مرهم.
بقيدة   667  : مرام  إفقير  الييد 

88د مرهم.
بقيدة   666  : يلمين  إفقير  الييد 

88د مرهم.
الييد إفقير سفيلن : 666 بقيدة 

88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

 58 عنوانه)ا(  موح   عوما  الييد 
اليو�ضي حي28 غشت  املختلر  شلرع 

52488 الريش الم.
الحفيظ  عبد  إفقير  الييد 
عنوانه)ا( رقمد شلرع عدر بن العلص 

حي املييرة 52488 الريش املغرب.
  58 إفقير رشيد عنوانه)ا(  الييد 
اليو�ضي حي28 غشت  املختلر  شلرع 

52488 الريش املغرب.
  58 عنوانه)ا(  مرام  إفقير  الييد 
اليو�ضي حي28 غشت  املختلر  شلرع 

52488 الريش املغرب.
حي  عنوانه)ا(  يلمين  إفقير  الييد 
تقدارت زايدة 54356 ميدلت املغرب.

الييد إفقير سفيلن عنوانه)ا( 58  
شلرع املختلر اليو�ضي حي 28 غشت 

52488 الريش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
  58 عنوانه)ا(  موح   عوما  الييد 
شلرع املختلر اليو�ضي حي 28 غشت 

52488 الريش املغرب
الحفيظ  عبد  إفقير  الييد 
عنوانه)ا( رقمد شلرع عدر بن العلص 

حي املييرة 52488 الريش املغرب
الييد إفقير سفيلن عنوانه)ا( 58  
شلرع املختلر اليو�ضي حي 28 غشت 

52488 الريش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو  4د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 243496.
497I

STE FIDU-LIDOU SARL

AUTO RADIO PALACE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
AUTO RADIO PALACE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 2 
متجر 3 شلرع ابن الخطيب - 38888 

فلس املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33653
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 83 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الخطيب  ابن  3 شلرع  متجر   2 »رقم 
- 38888 فلس املغرب« إج  »رقم 73د 
 - تغلت  امريس  موالي  تجزئة   7 زنقة 

38888 فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5286/282.
49(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BELDI COUNTRY CLUB 
إعالن متعدم القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطلبي،عدلرة مركز أعدلل 
وليز،  الطلبق الثللث، مكتب رقم 

د2 ، 48888، مراكش املغرب
 BELDI COUNTRY CLUB »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: كلم 

6، طريق ال راج، الشريفية، مار  
وديدة، موار تنشلشت  ودلعة 

تيلطلنت - مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
689)د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في )8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
املحين  ااسل�ضي  النظلم  اعتدلم 

للشـركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د إج  46: الذي ينص عل  
مليلي: انظر النظلم اٲلسل�ضي للشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29675د.
499I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MAZETTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
MAZETTE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

محدد اليلمس عدلية ميك الليل 
فيال رقم 33 مكتب رقم 9 مراكش - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28435د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAZETTE
تنظيم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املطلعم  انشطة  وديع  الندوات 

تقديم الطعلم و تدوين الحفالت .
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الليل  ميك  عدلية  اليلمس  محدد 
 - 9 مراكش  33 مكتب رقم  فيال رقم 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 SARL AU( JRI( الشركة  
بقيدة  حصة   CATERING :  788

78.888 مرهم للحصة .
 Tom GIROUD :  58د الييد 
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حصة بقيدة 5.888د مرهم للحصة .
 Hugo Paul Olivier الييد 
بقيدة  حصة   CHABAL :  58د

5.888د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 SARL AU( JRI( الشركة   
محدد  شلرع  عنوانه)ا(   CATERING
اليلمس ، عدلية ميك ليل فيال 33 
مكتب رقم د 48888 مراكش املغرب.
Tom GIROUD عنوانه)ا(  الييد 
 Lot Colombier 888)د  5

.Perouges  France
 Hugo Paul Olivier الييد 
 Avenue  478 عنوانه)ا(   CHABAL
Du Vercors  262(8   Sainte-

. Eulalie-en-Royans France
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد كريم بلوام عنوانه)ا( شلرع 
2د  ا  فيال  3د  كم  اليلمس  محدد 

الصخيرات 28888 تدلرة املغرب
العزيزي  برامة  طلرق  الييد 
)3 تلركة  عنوانه)ا( ريلض تلركة رقم 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29787د.
588I

ميوان الخدملت

ESPACE MENANA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميوان الخدملت
شلرع محدد الخلمس رقم 94 سيدي 

قلسم ، 6888د، سيدي قلسم 
املغرب

ESPACE MENANA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار اوالم 
اميلم سيدي قلسم تكنة - 6888د 

سيدي قلسم املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5د298

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   82

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ESPACE MENANA

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة.

عنوان املقر االوتدلعي : موار اوالم 

6888د   - اميلم سيدي قلسم تكنة 

سيدي قلسم املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد عزيز عرورو :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عزيز عرورو عنوانه)ا( موار 

اوالم اميلم بئر الطللب تكنة سيدي 

قلسم 6888د سيدي قلسم املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد عزيز عرورو عنوانه)ا( موار 

اوالم اميلم بئر الطللب تكنة سيدي 

قلسم 6888د سيدي قلسم املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  قلسم   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 389.

Iد58

DRIEB & ASSOCIES

CROATIAN TRADE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
CROATIAN TRADE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 9دد، 

شلرع عبد املومن املكتب )د  الدار 
البيضلء 48د28 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5229(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CROATIAN TRADE
غرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخلرج 

لفلئدتهل أو لفلئدة ااغيلر:
والتصدير  االستيرام   •

والتجلرة بشكل علم.
وإنشلء  وبيع  شراء   •
تجلرة  أي  وتشغيل  وتدثيل  وتيويق 
أو   / و  التجديل  ميتحضرات  في 
وديع  وكذلك   ، الغذائية  املنتجلت 

امللحقلت وااموات ؛
 ، االستيرام   ، التجلرة   •
اإلرسللية   ، املتلورة   ، التصدير 
اليديرة   ، العدولة   ، التدثيل   ،
الدولية لجديع املنتجلت أو اليلع أو 
اليلع مهدل كلنت طبيعتهل أو منشئهل أو 

ووهتهل ؛
ورش  وديع  استغالل   •

التصنيع ومخلزن البيع.
استيرام وديع املوام الخلم   •

ملدلرسة  الالزمة  ااخر   واملنتجلت 
نشلطهل.

وتسجيل  وتشغيل  إنشلء   •
املتعلقة  التجلرية  العالملت  وديع 

بلانشطة املذكورة أعاله.
في  مصللح  أو  املشلركة   •

وديع الشركلت أو املقلوالت.
امليتجدات  في  املتلورة   •
واستيرام وتصدير أي ملمة من شأنهل 

تطوير أنشطة الشركة.
اانشطة  وديع  علمة،  وبصفة 
أو  الصنلعية،  التجلرية،  والعدليلت 
قد  التي  املللية  أو  العقلرية  املنقولة، 
مبلشر  غير  أو  مبلشر  بشكل  ترتبط 
قد  التي  أو  أعاله  املذكورة  بلاهداف 

تعزز تطور الشركة.
9دد،   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الدار  )د   املكتب  املومن  عبد  شلرع 
البيضلء  الدار  48د28  البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد اسدلعيل الجلمعي غزالني 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   788   :

للحصة .
  : الجلمعي غزالني  ملرتينل  الييدة 
388 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  .ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد اسدلعيل الجلمعي غزالني 
د5 خليج القدر  58 و  عنوانه)ا( رقم 
البيضلء  الدار  8)د28  الذئلب  عين 

املغرب.
غزالني  الجلمعي  ملرتينل  الييدة 
د5 خليج القدر  58 و  عنوانه)ا( رقم 
البيضلء  الدار  8)د28  الذئلب  عين 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد اسدلعيل الجلمعي غزالني 
د5 خليج القدر  58 و  عنوانه)ا( رقم 
البيضلء  الدار  8)د28  الذئلب  عين 

املغرب
غزالني  الجلمعي  ملرتينل  الييدة 
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د5 خليج القدر  58 و  عنوانه)ا( رقم 
البيضلء  الدار  8)د28  الذئلب  عين 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3)889).

582I

CHETTIOUI AHMED

TANSIM DRIP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املييرة الخضراء,م/ا,شلرع 

د8,رقم 34 ، 58د92، القصر الكبير 
املغرب

TANSIM DRIP شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

ركراكة ودلعة الزوامة قيلمة سيدي 
سالمة   - 58د92 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
73د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TANSIM DRIP
و  مراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

انجلز اشغلل التنقيط املوضعي.
موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ركراكة ودلعة الزوامة قيلمة سيدي 
الكبير  القصر  58د92   - سالمة   

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : مبشور   محدد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مبشور   محدد  الييد 
9د  رقم   8( م/ب,زنقة  االندلس  حي 

58د92 القصر الكبير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مبشور   محدد  الييد 
9د  رقم   8( م/ب,زنقة  االندلس  بحي 

58د92 القصر الكبير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقصر الكبير  بتلريخ 2د 

نون ر د282 تحت رقم د74.
583I

سووييتيو ليكيوس

LA AGRI SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

سووييتيو ليكيوس
زنقة احدد املنصور الدهبي رقمدد ، 

92888، العرائش املغرب
LA AGRI SARL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
احدد املنصور الذهبي رقم دد 
الطلبق 2 العرائش - 92888 

العرائش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3737
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تحويل   تم   د282  ملي  9د  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
رقم  الذهبي  املنصور  احدد  »شلرع 
 92888  - العرائش   2 الطلبق  دد 
احدد  »شلرع  إج   املغرب«  العرائش 
 3 الطلبق  دد  رقم  الذهبي  املنصور 
العرائش - 92888 العرائش  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

3د  بتلريخ  بللعرائش   االبتدائية 
أكتوبر د282 تحت رقم 899د.

584I

FICODEF

M.A SOLUTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES
MAROC

M.A SOLUTION شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

عبلس مليلعدي. عدلرة 22، الطلبق 
5 ، مكتب )2 - 38888 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د783

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 M.A  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOLUTION
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االتصلل الهلتفي..
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق   ،22 عبلس مليلعدي. عدلرة 
5 ، مكتب )2 - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : أنلس  الرا�ضي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  أنلس  الرا�ضي  الييد 
الشهيد  زنقة  د8  اامل  تجزئة 
 98888 4د  رقم  مصطفى  الوودي 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  أنلس  الرا�ضي  الييد 
الشهيد  زنقة  د8  اامل  تجزئة 
 98888 4د  رقم  مصطفى  الوودي 

طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5228/282.
585I

sد consulting

برومو بريسينج هرياني
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sد consulting
 imm 2eme etage ville د(

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

برومو برييينج هريلني  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة رقم 

) شلرع محدد 5 صفرو  - 888د3 
صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
35د3.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد برومو برييينج 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  هريلني   
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
صفرو    5 محدد  شلرع   ( رقم  عدلرة 
 : ل  نتيجة  املغرب  صفرو  888د3   -

إفالس .
عدلرة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
الخلمس  صفرو  ) شلرع محدد  رقم 

املغرب 888د3 صفرو املغرب. 
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و عين:
الييد)ة( عبد القلمر   الهريلني و 
إيدوزار  الكبيرة  القلعة  عنوانه)ا( حي 
كندر  888د3 صفرو املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو  بتلريخ 2د أكتوبر 

د282 تحت رقم 24د6.
586I

الشتيوي امريس

Sté KSSIMETRAVAUX SARL-
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الشتيوي امريس
حي املييرة الخضراء م/أ زنقة/82 
رقم /4د ، 58د92، القصر الكبير 

املغرب
  Sté KSSIMETRAVAUX SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اوالم 
احدليد م أ زنقة 42 رقم 62 القصر 

الكبير - 58د92 القصر الكبير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

49د2.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282  أكتوبر  5د  في  املؤرخ 
ميؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
Sté KSSIMETRAVAUX SARL-
88.888د مرهم  AU   مبلغ رأسدللهل 
اوالم  حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
62 القصر  42 رقم  أ زنقة  احدليد م 
الكبير - 58د92 القصر الكبير املغرب 

نتيجة ل : حل ميبق .
و حدم مقر التصفية ب حي اوالم 
62 القصر  42 رقم  أ زنقة  احدليد م 

الكبير   القصر  58د92   - الكبير 
املغرب . 

و عين:
و  الدويبي   سليدة    الييد)ة( 
زنقة  أ  م  احدليد  اوالم  حي  عنوانه)ا( 
الكبير   القصر  58د92    62 رقم   42

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقصر الكبير  بتلريخ 23 

نون ر د282 تحت رقم )33.
587I

HASNAOUIA CONTROLE

STE HLILA TRANS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE HLILA TRANS SARL  شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اليالم 
بلوك د4 رقم 2336 سيدي سليدلن 
- 4288د سيدي سليدلن املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

775د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ     STE HLILA TRANS SARL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي حي اليالم بلوك د4 
رقم 2336 سيدي سليدلن - 4288د 
 : ل  نتيجة  املغرب  سليدلن  سيدي 

االزمة االقتصلمية .
و حدم مقر التصفية ب حي اليالم 
بلوك د4 رقم 2336 سيدي سليدلن - 

4288د سيدي سليدلن املغرب. 
و عين:

احريفة  هليلة  الييد)ة( 
وعنوانه)ا( حي الليدون بلوك 9د رقم 
سيدي  4288د  سليدلن  سيدي  8د 
سليدلن املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

7د نون ر د282 تحت رقم )32.
58(I

إئتدلنية بلرية

حدائق الياسمين
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

إئتدلنية بلرية
خليلد رقم)4د املحلميد مراكش ، 

68د48، مراكش املغرب
حدائق اليلسدين شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

اليفلي الخليل د رقم 254 املحلميد 
مراكش - 68د48 مراكش املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د82ددد.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
رفع  تم  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
رأسدلل الشركة بدبلغ قدره »98.888 
إج   مرهم«  »8.888د  من  أي  مرهم« 
«88.888د مرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 7)296د.
589I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

AGROSMEK
إعالن متعدم القرارات

AGROSMEK
مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب

AGROSMEK »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: د7 الحي 
العيكري 6 البيلتين  - - مكنلس 

املغب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
5د477.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 27 غشت د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 
املطلب  عبد  استقللة  قبول  مليلي: 
الوكيلي و تعيين زكريلء الوكيلي ميير 

وديد للشركة
عل   ينص  الذي  اثنلن:  رقم  قرار 
مليلي: تحويل املقر االسل�ضي للشركة 
 24/25 تجزئة  التلجي  العنوان  اج  
 3 الطلبق   9 الشقة  س/د  قرطبة 

مكنلس
ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
القلنون  صيلغة  اعلمة  مليلي:  عل  

االسل�ضي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 5 املفر االسل�ضي للشركة: 
الذي ينص عل  مليلي: املقر االسل�ضي 
للشركة : تجزئة 24/25 قرطبة س/د 

الشقة 9 الطلبق 3 مكنلس
بند رقم 5د تييير الشركة : الذي 
من  الشركة  تيير  مليلي:  عل   ينص 
تربط  و  الوكيلي  زكريلء  الييد  طرف 

الشركة بلمضلء امليير
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 9)45.
8Iد5

BAHIA HOMEO PARA

 PARAباهية هوميو بارا
HOMEO BAHIA

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAHIA HOMEO PARA
 N°9( AV HOUMANE EL

 FETOUAKI ARSET LAMAACH
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 IMM 82د MEDINA , Marrakech
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 PARA HOMEOبلهية هوميو بلرا
BAHIA شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 

)9 شلرع حدلن الفطواكي عرصة 
املعلش املدينة - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28479د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
بلهية   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.PARA HOMEO BAHIAهوميو بلرا
غرض الشركة بإيجلز : بيع و شراء 

املوام شبه صيدلية.
 9( رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع حدلن الفطواكي عرصة املعلش 

املدينة - 48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : عصلم  الهالجي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عصلم  الهالجي  الييد 
الكتبية زنقة االزهر  امرشيش تجزئة 

رقم 7د3 48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عصلم  الهالجي  الييد 
الكتبية زنقة االزهر  امرشيش تجزئة 

رقم 7د3 48888 مراكش املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 5)29د.

Iدد5

HASNAOUIA CONTROLE

STE HLILA TRANS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE HLILA TRANS SARL  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي سالم 
بلوك د4 تجزئة رقم 2336 سيدي 
سليدلن  - 4288د سيدي سليدلن 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
775د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  22 أكتوبر  املؤرخ في 
شركة    STE HLILA TRANS SARL
مبلغ  املحدومة  امليؤولية  ذات 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
د4  بلوك  مقرهل اإلوتدلعي حي سالم 
سليدلن   سيدي   2336 رقم  تجزئة 
املغرب  سليدلن  سيدي  4288د   -

نتيجة الالزمة االقتصلمية .
و عين:

و  احريفة   هليلة    الييد)ة( 
9د رقم  بلوك  االيدون  عنوانه)ا( حي 
سيدي  4288د  سليدلن  سيدي  8د 
سليدلن املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 22 أكتوبر د282 وفي حي سالم 
سيدي   2336 رقم  تجزئة  د4  بلوك 
سليدلن  سيدي  4288د   - سليدلن  

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

7د نون ر د282 تحت رقم 329.

2Iد5

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

عيادة الجالوي للترويض الطبي 
 CABINET JALAOUI DE

KINESITHERAPIE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

عيلمة الجالوي للترويض الطبي 
 CABINET JALAOUI DE

KINESITHERAPIE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

صوكومل د رقم )45د مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28353د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
عيلمة   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 CABINET الطبي  للترويض  الجالوي 

.JALAOUI DE KINESITHERAPIE
عيلمة    : بإيجلز  الشركة  غرض 
.KINESITHERAPIE  للترويض الطبي
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  )45د  رقم  د  صوكومل 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : الجالوي  سهلم  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الجالوي عنوانه)ا(  الييدة سهلم 
مراكش   2827 رقم  د  صوكومل  حي 

48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الجالوي عنوانه)ا(  الييدة سهلم 
مراكش   2827 رقم  د  صوكومل  حي 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2746د.
3Iد5

COMPTA PLUS

AWRACH SALAH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 39د
، 23000، BENI MELLAL MAROC
AWRACH SALAH شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
ااول، إغرم العالم، القصيبة نآيت 
إكو، مير القصيبة اقليم بني مالل - 

23888  القصيبة  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AWRACH SALAH
ااشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
*التجلرة  البنلء  موام  بيع   * املختلفة 

العلمة.
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الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
نآيت  القصيبة  العالم،  إغرم  ااول، 
 - بني مالل  اقليم  القصيبة  إكو، مير 

23888  القصيبة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 2.588   : صللح  اوعقى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
258.د    : ووام  اوعقى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
258.د    : هشلم  اوعقى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  صللح  اوعقى  الييد 
  23888 القصيبة  مير  العالم  إغرم 

القصيبة  املغرب.
عنوانه)ا(  ووام  اوعقى  الييد 
  23888 القصيبة  مير  العالم  إغرم 

القصيبة  املغرب.
عنوانه)ا(  هشلم  اوعقى  الييد 
  23888 القصيبة  مير  العالم  إغرم 

القصيبة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  صللح  اوعقى  الييد 
  23888 القصيبة  مير  العالم  إغرم 

القصيبة  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  تلملة   بقصبة  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 35د.
4Iد5

CRA CONSEIL

EUROMAR DIGITAL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شلرع محدد اليلمس عدلرة 
فد رقم 2د ، 28588، الدار 

البيضلء املغرب
EUROMAR DIGITAL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 2د شلرع 

ص ري بوودعة الطلبق ااول شقة 
رقم 6  - 8دد28 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د52385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.EUROMAR DIGITAL

التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

واالستيرام والتصدير..

عنوان املقر االوتدلعي : 2د شلرع 

شقة  ااول  الطلبق  بوودعة  ص ري 
البيضلء  الدار  8دد28   -   6 رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 GRUFAEM S.L :  688 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

  : اموارمو  بونلتيرا  كييلس  الييد 

388 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 

88د    : بوصحلبة  عصلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

 GRUFAEM S.L الشركة 

 Calle Caracas La عنوانه)ا( 

 Maquinista n° 8د Barcelona

Barcelone د88)8  838)8 

.Espagne

 CASELLAS الييد 

عنوانه)ا(                      BONATERRA Eduardo

  Calle Paco Mutllo n° 3د-A

 Sabadell .  8(88د Barcelone

.Espagne

الييد عصلم بوصحلبة عنوانه)ا( 
) عدلرة  البيتلن  قلمة  إ  الهد    حي 
الدار   CD 28448 8د  شقة  2د 

البيضلء. املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 CASELLAS الييد 
عنوانه)ا(      BONATERRA Eduardo
  Calle Paco Mutllo n° 3د-A
 Sabadell .  8(88د Barcelone

Espagne
الييد عصلم بوصحلبة عنوانه)ا( 
) عدلرة  البيتلن  قلمة  إ  الهد    حي 
الدار   CD  28448 8د  شقة  2د 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 5)889).
5Iد5

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TRADE GREEN
INTERNATIONAL

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

 TRADE GREEN
INTERNATIONAL شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق ال ريد 2689 
مراكش مراكش 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28583د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRADE : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.GREEN INTERNATIONAL
التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
واملعدنية  الحديدية  للدوام  الدولية 

واملنتجلت واآلالت الزراعية .
عنوان املقر االوتدلعي : 57 شلرع 
 2689 ال ريد  صندوق  موريتلنيل 
مراكش   48888 مراكش  مراكش 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

 Ermes ZACCHERINI الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د  : 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 Ermes ZACCHERINI الييد 

عنوانه)ا( 8 8 8 ايطلليل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 Ermes ZACCHERINI الييد 

عنوانه)ا( 8 8 8 ايطلليل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29776د.
6Iد5

STE CABICO BOUCHAITE

TALMAK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

STE CABICO BOUCHAITE
 46RUE ZERHOUNE

 MERS SULTAN ، 20120،
CASABLANCA MAROC

TALMAK شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29 املركز 
التجلري إيراك رقم 55د طريق 
مديونة - 28553 الدار البيضلء 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د25297.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ    TALMAK
 29 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
املركز التجلري إيراك رقم 55د طريق 
البيضلء  الدار   28553  - مديونة 

املغرب نتيجة ل : أزمة ملمية.
و حدم مقر التصفية ب 29 املركز 
طريق  55د  رقم  إيراك  التجلري 
البيضلء  الدار   28553  - مديونة 

املغرب. 
و عين:

و  مقدام  يوسف   الييد)ة( 
عنوانه)ا( سيدي مومن 28638 الدار 
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799277.
7Iد5

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

BK GYBSE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطلبق الثللث شلرع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52488، الريش 

املغرب
BK GYBSE    شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 
النزالة  - 52488 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BK  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.   GYBSE
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
،الصبلغة  البنلء  او  املختلفة 

والجبص.
قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

النزالة  - 52488 الريش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : بوكيل      هروش  ايت  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بوكيل      هروش  ايت  الييد 
عنوانه)ا( زنقة عين العلطي حي اليغن 

الريش   52488 الريش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بوكيل      هروش  ايت  الييد 
عنوانه)ا( زنقة عين العلطي حي اليغن 

الريش   52488 الريش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د شتن ر  االبتدائية بديدلت  بتلريخ 

د282 تحت رقم 258.
I)د5

HASNAOUIA CONTROLE

STE CAFE SAHRAOUI SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 87 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

  STE CAFE SAHRAOUI SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الحين التلني رقم 6 سيدي سليدلن 
- 4288د سيدي سليدلن املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7)د3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. CAFE SAHRAOUI SARL
 + مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مطعم +االشغلل املختلفة.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الحين التلني رقم 6 سيدي سليدلن 

- 4288د سيدي سليدلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 (88   : ابوطيب   فريد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 288   : ابوطيب  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ابوطيب  فريد  الييد 
سيدي   6 رقم  التلني  الحين  شلرع 
سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب.
الييد يوسف ابوطيب عنوانه)ا( 
سيدي  رقم   التلني  الحين  شلرع 
سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ابوطيب  فريد  الييد 
سيدي   6 رقم  التلني  الحين  شلرع 
سليدلن  سيدي  4288د  سليدلن 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

89 يوليوز د282 تحت رقم 7)د3.

9Iد5

2CGO

2CGO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 36د app n2 en
 face  la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc
2CGO شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الشقة رقم 
2 بعدلرة ايت لحين شلرع الشهيد 
بوشريل رقم 36د العيون  - 78888 

العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د3643

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.2CGO : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

.fiduciaire
الشقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع  لحين  ايت  بعدلرة   2 رقم 
 - العيون   36د  رقم  بوشريل  الشهيد 

78888 العيون  املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 28 أبريل د282 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييدة نيرين شويش  عنوانه)ا(  
الشهيد  شلرع  لحين  ايت  بعدلرة 
 78888 العيون   36د  رقم  بوشريل 

العيون  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة نيرين شويش عنوانه)ا(  
الشهيد  شلرع  لحين  ايت  بعدلرة 
 78888 العيون   36د  رقم  بوشريل 

العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم ))دد.
528I

LOUGAGHI

الشريف كنسبت
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

LOUGAGHI
 RES AL BADRE GH 6د IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،
20000، CASABLANCA MAROC

الشريف كنيبت  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزركتوني الطلبق 2 شقة 6 - 2888  

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

779د52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  8د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

الشريف كنيبت .
شراء   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
وإصالح  وتركيب  وتركيب  وبيع 
وصيلنة وإصالح املصلعد والرافعلت؛

وتصدير  واستيرام  وبيع  شراء   -
املصلعد ومصلعد البضلئع..

عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 
  2888 -  6 2 شقة  الطلبق  الزركتوني 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : موقلت  الشريف  طلرق  الييد 
888.د حصة بقيدة 88.888د مرهم 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
موقلت  الشريف  طلرق  الييد 
شلرع  الوسيلة  بيت  اقلمة  عنوانه)ا( 
سيدي   8( شقة  )7د  رقم   الكوطة 
مومن 28888  الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
موقلت  الشريف  طلرق  الييد 
شلرع  الوسيلة  بيت  اقلمة  عنوانه)ا( 
سيدي   8( شقة  )7د  رقم   الكوطة 
مومن 28888  الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم 779د52.
Iد52

2CGO

SEVEN SEAS SPA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 36د app n2 en
 face  la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc
SEVEN SEAS SPA  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بزنقة 
بومنيب و زنقة تلفياللت محل 

رقم 82 العيون  - 78888 العيون  
املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د7)3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 SEVEN : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

. SEAS SPA

الحالقة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والتجديل.

بزنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

رقم  محل  تلفياللت  زنقة  و  بومنيب 

82 العيون  - 78888 العيون  املغرب 

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : د282 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الربيعي  الزهراء  طدة  فل  الييدة 

عنوانه)ا( حي املييرة شلرع ابو هريرة 

العيون    78888 العيون    29 رقم 

املغرب .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الربيعي  الزهراء  طدة  فل  الييدة 

عنوانه)ا( حي املييرة شلرع ابو هريرة 

العيون    78888 العيون    29 رقم 

املغرب 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   82 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3372.

522I

conseils sarl

GROUPYO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

conseils sarl
شلرع لبنلن اقلمة يلمنة د مكتب 
رقم 9د طنجة، 98888، طنجة 

املغرب
GROUPYO شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3)د شلرع  
موالي العهد   مكتب رقم د2 طنجة 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

75(25
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  6د28  ملرس  4د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GROUPYO
و  البيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الورقة  انواع  التوزيع وديع  الشراء و 

النظلفة.
3)د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
د2  العهد   مكتب رقم  شلرع  موالي 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : الزعيري  ابراهيم  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد ابراهيم الزعيري عنوانه)ا( 
98888 طنجة  املريني  تلبت  ابو  زنقة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد ابراهيم الزعيري عنوانه)ا( 
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98888 طنجة  املريني  تلبت  ابو  زنقة 
املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي  3د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

6د28 تحت رقم 63788د.
523I

conseils sarl

GROUPYO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

conseils sarl
شلرع لبنلن اقلمة يلمنة د مكتب 
رقم 9د طنجة، 98888، طنجة 

املغرب
GROUPYO شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3)د شلرع  

موالي العهد   مكتب رقم د2 - 
98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.75(25
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   2( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
ابراهيم   )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة  88د  الزعيري 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
شتن ر   2( بتلريخ  الزعيري  يونس  )ة( 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   29 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 5)2473.
524I

LEADER FINANCE

CAR ELIA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
ER ETAGE APPT  N° 2د 
 IMM 528 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAR ELIA  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي أسكجور 
تجزئة حينى 2 رقم 85دد مراكش  - 

48888  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28453د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CAR  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. ELIA
كراء    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
عنوان املقر االوتدلعي : أسكجور 
تجزئة حينى 2 رقم 85دد مراكش  - 

48888  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد العزيز غيلطي :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
غيلطي  العزيز  عبد  الييد 
9د  رقم  ب  ة  اليعلم  عنوانه)ا( 
مراكش   48888 مراكش  محلميد 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
غيلطي  العزيز  عبد  الييد 
9د  رقم  ب  ة  اليعلم  عنوانه)ا( 
مراكش   48888 مراكش  محلميد 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2962د.
525I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

NAKHLWAROMANE TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم د بنلية 46.47 تجزئة املركز, 
شلرع محدد الخلمس ورزازات ، 

45888، ورزازات املغرب
  NAKHLWAROMANE TRAV

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار اغبللو 
تيفراتين ترميكت ورزازات - 45888 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
745دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. NAKHLWAROMANE TRAV
التييير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

واالستغالل الفالحي.
موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - ورزازات  ترميكت  تيفراتين  اغبللو 

45888 ورزازات املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : ميدون  نلوم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد نلوم ميدون عنوانه)ا( حي 
9د   رقم   2 الشدس  تجزئة  املقلومة 

45888 ورزازات املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد نلوم ميدون عنوانه)ا( حي 
9د   رقم   2 الشدس  تجزئة  املقلومة 

45888 ورزازات املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د نون ر  بتلريخ  االبتدائية بورزازات  

د282 تحت رقم 889د.
526I

lotidream

LOTI DREAM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lotidream
 Bd d›Anfa, 9éme étage 96

 appartement 9د,  CASABLANCA
، 20000، casablanca maroc
LOTI DREAM  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د9 شلرع 
 casablanca 28888 9 انفل الطلبق

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
39د522

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LOTI  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. DREAM
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

مجزأالرا�ضي و منعش عقلري.
عنوان املقر االوتدلعي : د9 شلرع 
 casablanca 28888  9 الطلبق  انفل 

الدارالبيضلء املغرب.
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أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد علمل فرجي :  888.د حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فرجي  علمل  الييد 
 282 2رقم  الشفشلوني  تجزءة 
 28888 البيضلء  ال رنو�ضي 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فرجي  علمل  الييد 
 282 2رقم  الشفشلوني  تجزءة 
 28888 البيضلء  ال رنو�ضي 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.

527I

BHA CONSULTING

FRITES KENZE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،8 ، .
FRITES KENZE شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  رقم 23 
محل رقم 4 الحي املحددي - 888د4 

شيشلوة املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
957د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  6د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FRITES : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.KENZE
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البطلطل املقلية بللجدلة و التقييط 
الغدائية  املنتجلت  وتوزيع  بيع   -

للدطلعم - تجلرة.
 23 :  رقم  عنوان املقر االوتدلعي 
محل رقم 4 الحي املحددي - 888د4 

شيشلوة املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
8.888د    : الييد عبد هللا شجرة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  شجرة  عبد هللا  الييد 
شيشلوة  888د4  املحددي  الحي 

املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  شجرة  عبد هللا  الييد 
شيشلوة  888د4  املحددي  الحي 

املدلكة املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د562/282.

52(I

NABIL SOUBAIRI

LES DOMAINES NAWRAS
إعالن متعدم القرارات

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
 LES DOMAINES NAWRAS

»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: تجزئة 
9دد التضلمن 2 - 58888 مكنلس 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

5د525.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 83 ملرس د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير الشكل القلنوني للشركة بشركة 

مات امليؤولية املحدومة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
الييد  الشركة من طرف  تييير  يتم 
الطلهر طلهري و الييد نبيل اسرار

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  االسلس  النضلم  تحيين 
وذلك لتغيير الشكل القلنوني وكذالك 

اضلفة ميير وديد
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

شركة مات امليؤولية املحدومة
عل   ينص  الذي   :43 رقم  بند 
طرف  من  الشركة  تييير  يتم  مليلي: 
الييد الطلهر طلهري و الييد نبيل 

اسرار
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د3)4.
529I

TAX MOROCCO CONSULTING

ALAFAZ
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

ALAFAZ شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 6د 
حي ملنضرونل  رقم 22 عين الشق   - 

28478 الدار البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
28367د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ    ALAFAZ
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
6د حي ملنضرونل  رقم 22 عين الشق   
املغرب  البيضلء  الدار   28478  -
نتيجة ل : عدم تحقيق مبيعلت كلفية 

لتغطية املصلريف الثلبتة
ميتو    سير  عل   القدرة  عدم 

املنلفية.
و حدم مقر التصفية ب 22 زنقة  
الدار  الشق   عين  ملنضرونل  6د حي  
البيضلء  الدار   28478 البيضلء 

املغرب. 
و عين:

و  اقوري  الحين   الييد)ة(  
ملنضرونل   حي  6د  زنقة   عنوانه)ا( 
الدار   28478 الشق   عين   24 رقم 
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية:
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 69دد8).
538I

HI GEST SARL AU

WELNESS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HI GEST SARL AU
رقم 3د حي الرول فلهلل النخيل 

الشدلجي ، 48868، مراكش املغرب
WELNESS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي أشجلر 
النخيل الثدلنية رقم 6 شلرع ابن 
علئشة كيليز - 48888 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
9د976.
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بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أبريل  د2  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( نجو  محفوظ 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
ودلل  العطلر بتلريخ د2 أبريل د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 27595د.
Iد53

االستلم محدد لطفي

»ISTITMAR AL FALAH «
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

االستلم محدد لطفي
36 شلرع الجيش امللكي اقلمة فضل ء 
2888 الطلبق الرابع فلس ، 38888، 

فلس املغرب
« ISTITMAR AL FALAH«  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 36 شلرع 
الجيش امللكي اقلمة فضل ء 2888 

الطلبق 3 مكتب 3د فلس - 38888 
فلس املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.58969
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعيين  4د أكتوبر  في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 
كديير  الحين   حيني  سعداني 

وحيد
تبعل إلقللة ميير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د9/282د52.
532I

FESCONE

زين سيريال
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

FESCONE
 RUE NATIONALE ، 20300، 5د

CASABLANCA MAROC
زين سيريلل شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الكولين 2 رقم 23 سيدي معروف - 
28888 الدار البيضلء املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3د)425.
العلم  الجدع  بدقت�ضى 
أكتوبر  د2  في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  9د28 
مرهم«   78.888.888« قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«   78.888.888« من  أي 
طريق  عن  مرهم«  «48.888.888د 
الشركة  ميون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر 9د28 تحت رقم د773د7.

533I

STRA CONSEI

LIMA BUILDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STRA CONSEI
 RESIDENCE CHABAB ZONE

 A3BLOC 9د IMM B NR 3
 AIN SEBAA CASABLANCA

 CASABLANCA، 20250،
CASABLANCA MAROC

LIMA BUILDING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
الشبلب شطر أ3  مجدوعة 9د  

عدلرة  ب  رقم 3 عين اليبع   الدار 
البيضلء  الدار البيضلء 28258  

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
223د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 LIMA  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

.BUILDING

 La  : بإيجلز  الشركة  غرض 

 promotion immobiliers ,gros

 œuvres ,l’acquisition , la mise

 en valeur et la construction des

 terrains ,bâtiments ,immeubles

. ,travaux divers

إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الشبلب شطر أ3  مجدوعة 9د  عدلرة  

ب  رقم 3 عين اليبع   الدار البيضلء  

الدار البيضلء 28258  الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

588.888,88 مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  طللب  الييد 

إقليم  أحدد  بن  العين  راس  مركز 

سطلت  أحدد  بن   38888 سطلت 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  طللب  الييد 

إقليم  أحدد  بن  العين  راس  مركز 

سطلت  أحدد  بن   38888 سطلت 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 84 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799829.

534I

fidia audit

PRISQUALIA بغسكلي
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
fidia audit

 rue mustapha el maani 28د
 2eme etage appt.2د casablanca

، 20130، casablanca maroc
PRISQUALIA بغيكلي شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د28 زنقة 
مصطفى املعلني الطلبق التلني 

الشقة 2د - 38د28 الدار البيضلء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د46523.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   28 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 PRISQUALIA ذات الشريك الوحيد
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  بغيكلي  
د28  مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
التلني  الطلبق  املعلني  مصطفى  زنقة 
البيضلء  الدار  38د28   - 2د  الشقة 
نشلط  في  : صعوبة  ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
د28  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
التلني  الطلبق  املعلني  مصطفى  زنقة 
البيضلء  الدار  38د28   - 2د  الشقة 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( هشلم  طلح و عنوانه)ا( 
2د  ش   3 ط  بكلر  القل�ضي  زنقة   8(
البيضلء  الدار   28338 املعلريف  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
الطلبق  املعلني  زنقة مصطفى  د28   :

التلني الشقة 2د الدار البيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )79989.
535I
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distra conseils

REGION ELEC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك د2 الطلبق الثلني الحي 
الحيني ، 48888، مراكش املغرب

REGION ELEC شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
 RDC وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 N°235 LOT FARAH AIT OURIR
 EL HAOUZ MARRAKECH -

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28537د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.REGION ELEC
غرض الشركة بإيجلز : -مقلول في 

الكهربلء.
واالشغلل  البنلء  في  -مقلول 

املختلفة.
-بيع موام البنلء.

 RDC  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 N°235 LOT FARAH AIT OURIR
 EL HAOUZ MARRAKECH -

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 5.888   : اغدا  هللا  عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اغدا  هللا  عبد  الييد 
اورير  ايت   235 رقم  الفرح  تجزئة 

الحوز 48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اغدا  هللا  عبد  الييد 
اورير  ايت   235 رقم  الفرح  تجزئة 

الحوز 48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 3867د.

536I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

YH INVESTMENT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 3( -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
YH INVESTMENT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

موالي الحين االول,اقلمة سيبلم 
بلوك ا الطلبق الرابع,رقم -8د 

مراكش. - 48888 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3449دد.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 27 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
االول,اقلمة  الحين  موالي  »شلرع 
سيبلم بلوك ا الطلبق الرابع,رقم -8د 
املغرب«  مراكش   48888  - مراكش. 
إج  »املحل في الطلبق اليفلي رقم: مد 
عدلرة د,تجزئة ونلن اورام - مراكش. 

- 48888 مراكش  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 7)297د.
537I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

UNIPLACK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
UNIPLACK شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طنجة، 
6د زنقة سلحة بلمس ل  املتوسطي 

د شطر 87د طلبق اار�ضي - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د228د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.UNIPLACK
ان    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشركة تهدف اج :
منتجلت  توزيع   - أسلسل:   -

التشطيب ذات ااسلس الجب�ضي.
البيع  أو  الشراء  شركة   -
والتصدير  واالستيرام  العدولة  أو 
واليديرة  الدولية  والتجلرة 
بشكل  والتجلرة  والتدثيل  واإلرسللية 
شبه  واملنتجلت  املوام  لجديع  علم 
املصنعة املشغولة واملصنعة واليلع 

واملعدات املتنوعة.
والترتيب  والبنلء  الديكور   -
اإلنشلئية  والتشطيبلت  واملعدات 

أنواعهل واملشتريلت واملبيعلت  بجديع 

والصلمرات  والوارمات  والتأوير 

في  والتجلرة  والتدثيل  والتوزيع 

واملعدات  وااشيلء  املنتجلت 

واإلكييوارات.

حصة  عل   االستحواذ   -

شكل  وبأي  آخر  بلد  في  أو  املغرب  في 

تتشلبه  شركة  أي  في  ااشكلل  من 

أو  الشركة  هذه  نشلط  مع  أنشطتهل 

الشركةأكثر  تطوير  تعزز  أن  يحتدل 

التجلرية،   العدليلت  كل   : عدومل 

الغير  أو  والعقلرية  الصنلعية،املللية 

التي  اليديرة   وخصوصل  العقلرية 

مبلشرة  غير  أو  مبلشرة  عالقة  لهل 

بأحد ااهداف اليللفة الذكر أو كل 

هدف مدلثل أو مشلبه 

طنجة،   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

املتوسطي  ل   بلمس  زنقة سلحة  6د 

د شطر 87د طلبق اار�ضي - 98888 

طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : محدد  حلحول  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد شدلم محدد :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  حلحول  الييد 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  شدلم  الييد 

طنجة 9888 طنجة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد   حلحول  الييد 

طنجة 98888 طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د3د)24.
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FO CONSULTUNG SARL AU

BUSINESS TAOUSSI FAMILY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 BUSINESS TAOUSSI FAMILY
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

عدر العدلرة رقم 86 طريق املهدية - 
888دد  سال  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
34929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BUSINESS TAOUSSI FAMILY
غرض الشركة بإيجلز : مطعم.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
86 طريق املهدية -  عدر العدلرة رقم 

888دد  سال  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 (88   : الطو�ضي  سعيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 288   : الطو�ضي  زكريلء  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(   الطو�ضي  سعيد  الييد 
 86 رقم  العدلرة  عدر  الحلج  تجزئة 

طريق املهدية 888دد سال  املغرب.
عنوانه)ا(   الطو�ضي  زكريلء  الييد 
 86 رقم  العدلرة  عدر  الحلج  تجزئة 

طريق املهدية 888دد سال  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(   الطو�ضي  زكريلء  الييد 
 86 رقم  العدلرة  عدر  الحلج  تجزئة 

طريق املهدية 888دد سال  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بيال   االبتدائية 

د282 تحت رقم 63دد.

539I

BRIGHTEN CONSULTING

EDUCAMPUS BERTAM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقلمة رقم  99 بيير بلرنت الطلبق 85 
رقم  8د ، 28888، الدار االبيضلء 

املغرب
EDUCAMPUS BERTAM شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

الحرية الطلبق 3 الشقة رقم 6 - 
28258 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3379(7
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  د8 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 EDUCAMPUS الوحيد  الشريك 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ    BERTAM
8د  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
شلرع الحرية الطلبق 3 الشقة رقم 6 
- 28258 الدارالبيضلء املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.
و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 
 -  6 رقم  الشقة   3 الطلبق  الحرية 

28258 الدارالبيضلء املغرب. 
و عين:

برطلم  سوكينة  الييد)ة( 
 32 زنقة  الجديدة  الديلر  وعنوانه)ا( 
 28478 البيضلء  الشق  د8 عين  رقم 
)ة(  املغرب كدصفي  البيضلء    الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88369).

548I

NJ BUSINESS

STE ALAPLAMA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9د AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE ALAPLAMA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

االول د3 القطعة االرضية االنبعلث 
2 راس امللء ف و د3/سد فلس فلس 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ALAPLAMA
التصدير   : بإيجلز  الشركة  غرض 
و االسترام و مطبعة و اموات املكتب 

و االثلت .

الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
االنبعلث  االرضية  القطعة  د3  االول 
2 راس امللء ف و د3/سد فلس فلس 

38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الحوات فيصل   الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : فيصل  الحوات  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  فيصل  الحوات  الييد 
تجزئة مربيل عدلرة 24 الشقة د طريق 

عين الشقف 38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فيصل  الحوات  الييد 
تجزئة مربيل عدلرة 24 الشقة د طريق 

عين الشقف 38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5239.
Iد54

FIDUCIAIRE BAMMOU

AXIL OPTIC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
AXIL OPTIC شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة الركو 
7 الطلبق االر�ضي زاوية زنقة عدر ابن 
العلص و وديل صدقي الزهلوي و 
ممشق  - 4888د القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

63233
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AXIL  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OPTIC
غرض الشركة بإيجلز : نظلراتي.

اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
زنقة  زاوية  االر�ضي  الطلبق   7 الركو 
صدقي  وديل  و  العلص  ابن  عدر 
الزهلوي و ممشق  - 4888د القنيطرة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 58   : الحين  يوس  نلصر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الحين  يوس  نلصر  الييد 
او  ب  عدلرة  االملنة  اقلمة  عنوانه)ا( 
البيضلء  ال رنو�ضي  822د  رقم  8د 

4888د القنيطرة القنيطرة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحين  يوس  نلصر  الييد 
او  ب  عدلرة  االملنة  اقلمة  عنوانه)ا( 
البيضلء  ال رنو�ضي  822د  رقم  8د 

4888د القنيطرة القنيطرة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم 9843).
542I

SKILLS DENTAL LAB

P COLOR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

P COLOR
شلرع شفشلوني طريق 8دد كلم 
5.دد ، 28258، الدار البيضلء 

املغرب

P COLOR  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

شفشلوني طريق 8دد كلم 5.دد  - 
28258 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 P  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. COLOR
االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والتصدير والتجلرة والتصنيع.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - 5.دد   كلم  8دد  طريق  شفشلوني 

28258 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
8.888د    : الييد يونس بنكيران  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بنكيران   يونس  الييد 
اقلمة كلرمن عدلرة 4 طلبق 3 شقة 9 
ع س  28258 الدار البيضلء  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بنكيران   يونس  الييد 
اقلمة كلرمن عدلرة 4 طلبق 3 شقة 9 
ع س  28258 الدار البيضلء  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 367د8).

543I

FIDUCIAIRE BAMMOU

FAHYM IMMATRA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
FAHYM IMMATRA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 زنقة 
ابي زرعة عدلرة ا اقلمة الرضوان 
مكتب رقم 7 - 4888د القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
63255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FAHYM IMMATRA
غرض الشركة بإيجلز : مقلولة في 

االشغلل املختلفة او البنلء
مقلولة في نقل البضلئع

أو  الصنلعية  املعدات  كراء 
ااموات اآللية.

26 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
الرضوان  اقلمة  ا  عدلرة  زرعة  ابي 
القنيطرة  4888د   -  7 رقم  مكتب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : محدد  فهيم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

5د  الييد فهيم محدد عنوانه)ا( 
زنقة سعد زغلول الشقة 7د 4888د 

القنيطرة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

5د  الييد فهيم محدد عنوانه)ا( 
زنقة سعد زغلول الشقة 7د 4888د 

القنيطرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم )989).

544I

االستلم محدد لطفي

ABDELBAKI DE NEGOCE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

االستلم محدد لطفي

36 شلرع الجيش امللكي اقلمة فضل ء 

2888 الطلبق الرابع فلس ، 38888، 

فلس املغرب

ABDELBAKI DE NEGOCE شركة 

ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )8) 
زنقة الفرابي الحي الصنلعي سيدي 

ابراهيم فلس - 38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.577(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت   2828 يونيو   8( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

كرامي  احدد   )ة(  الييد  تفويت 

اوتدلعية  حصة   2.558 الصنهلجي 

لفلئدة   حصة   5.888 أصل  من 

الصنهلجي  كرامي  محين  )ة(  الييد 

بتلريخ )8 يونيو 2828.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

يونيو   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2828 تحت رقم 436/2828د.

545I
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Steak Palace

Sté steak palace
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

Steak palace
 NR 6 QUARTIER BIN JRADI
 BOULEVARD OUJDA TAZA.
MAROC، 35000، تلزة املغرب
Sté steak palace شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 4 

مكرر مجدوعة ›‹ س ›‹ الحي الحيني 
بتلزة املغرب 35888 تلزة املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5933
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 22 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الحي   ’‘ ‘’ س  مجدوعة  مكرر   4 »رقم 
تلزة   35888 املغرب  بتلزة  الحيني 
اورامي  بين  حي   6 »رقم  إج   املغرب« 
شلرع وودة بتلزة املغرب 35888 تلزة  

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د59.
546I

االستلم محدد لطفي

»ABDELBAKI DE NEGOCE«
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

االستلم محدد لطفي
36 شلرع الجيش امللكي اقلمة فضل ء 
2888 الطلبق الرابع فلس ، 38888، 

فلس املغرب
  «ABDELBAKI DE NEGOCE»
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )8) 

زنقة الفرابي الحي الصنلعي سيدي 
ابراهيم فلس - 38888 فلس املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.577(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم   2828 يونيو   8( في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( كرامي 

صنهلجي محين كديير آخر
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2828 تحت رقم 436/2828د.
547I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

DECO SHOP TAHIRI
إعالن متعدم القرارات

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

DECO SHOP TAHIRI »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: حي فلطدة 
الزهراء )د رقم دد - 98888 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
9د4)8د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 84 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير النشلط االوتدلعي للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير املقر االوتدلعي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين القلنون ااسل�ضي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير النشلط االوتدلعي للشركة من 
بيع أكييوارات الهلتف وميتلزملت 
أكييوارات  بيع  إج   الديكور 
املحالت  وتجديد  تصديم  الديكور، 

التجلرية
بند رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير املقر االوتدلعي للشركة من حي 
فلطدة الزهراء )د رقم دد طنجة إج  

العقلب  معركة  زنقة  صلبرين  تجزئة 
رقم 2 طنجة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 8233د.
54(I

االستلم محدد لطفي

»ABDELBAKI DE NEGOCE«
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

االستلم محدد لطفي
36 شلرع الجيش امللكي اقلمة فضل ء 
2888 الطلبق الرابع فلس ، 38888، 

فلس املغرب
 «ABDELBAKI DE NEGOCE»
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )8) 

زنقة الفرابي الحي الصنلعي سيدي 
ابراهيم فلس - 38888 فلس املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.577(9
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 25 غشت 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الصنلعي  الحي  الفرابي  زنقة   (8(»
38888 فلس   - سيدي ابراهيم فلس 
املغرب« إج  »رقم 28 بلوك ب تجزئة 
 38888  - فلس  بنيومة  د  الدالية 

فلس  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5275/282.
549I

JBE PARTNERS

النيباك
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

JBE PARTNERS
4RUE LAFAYETTE IMMBد 

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

النيبلك شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
املييحيين والتجلرة  - 98888 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.63969

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   23 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
النيبلك  مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
زنقة   45 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
املييحيين والتجلرة  - 98888 طنجة 
النشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الييلحي.
و حدم مقر التصفية ب 45 زنقة 
املييحيين والتجلرة  - 98888 طنجة 

املغرب. 
و عين:

كلروسو  ووزيف   بول  الييد)ة( 
املييحيين  زنقة   45 عنوانه)ا(  و 
املغرب  طنجة   98888 والتجلرة  

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   29 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247378.

558I

ABDESSAMAD

جويا موبيل
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABDESSAMAD
 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc
وويل موبيل شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : سيتي وام 
املخلزن رقم د3 املحددية - 88)28  

املحددية املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
837)د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  يوليوز   85 في  املؤرخ 
ميؤولية  ذات  شركة  موبيل  وويل 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
املخلزن  وام  سيتي  اإلوتدلعي  مقرهل 
رقم د3 املحددية - 88)28  املحددية 
عن  التلم  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

مزاولة النشلط.
و عين:

و  ووهلري  سعد    الييد)ة( 
لوبيال  مرب  أريد  حي   72 عنوانه)ا( 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 85 يوليوز د282 وفي سيتي وام 
 28(88  - املحددية  د3  رقم  املخلزن 

املحددية املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
85 ملي  االبتدائية بلملحددية  بتلريخ 

د282 تحت رقم 897د.

Iد55

FUDICAIRE ISMAILI

 STE CHIKHI BUSINESS
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 87 اليدلرة 

ES-SMARA MAROC ،72888 ،
 STE CHIKHI BUSINESS SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
 HAY وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 AL FATH 84 RUE IMOUZAR
 MARMOUCHA N° 4 BIS ES

SEMARA - 72888 اليدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CHIKHI BUSINESS SARL AU
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلمة.
 HAY  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 AL FATH 84 RUE IMOUZAR
 MARMOUCHA N° 4 BIS ES
SEMARA - 72888 اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الشيخي  حددي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الشيخي  حددي  الييد 
 84 رقم  مرموشة  ايدوزار  زنقة 

اليدلرة 72888 اليدلرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الشيخي  حددي  الييد 
 84 رقم  مرموشة  ايدوزار  زنقة 

اليدلرة 72888 اليدلرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم د282/د23.
552I

FOUZMEDIA

SOCIETE TRADIJEL SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  SOCIETE TRADIJEL SARL AU

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 59 شلرع 

موالي عبدالعزيز إقلمة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4888د 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

97د63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. SOCIETE TRADIJEL SARL AU

في  : مقلول  بإيجلز  الشركة  غرض 

ااشغلل املختلفة وأشغلل البنلء.

 59  : االوتدلعي  املقر  عنوان 

إقلمة  عبدالعزيز  موالي  شلرع 

4888د   -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   -

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ولول  التيس  الييد 

موار اوالم محدد سيدي بوبكر الحلج  

سوق أربعلء الغرب املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  ولول  التيس  الييد 

موار اوالم محدد سيدي بوبكر الحلج  

سوق أربعلء الغرب املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم -.

553I

cabinet idrissi

 STE LES ATELIERS AL AFKAR
 DECORATION ETUDE ET

REALISATION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 3د

30000، fes maroc
 STE LES ATELIERS AL AFKAR

 DECORATION ETUDE ET
REALISATION شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم د 
زنقة 27 مروة وام فلس  - 38888 

فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د4د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   8( في  املؤرخ 
 STE LES ATELIERS AL حل 
 AFKAR DECORATION ETUDE
ذات  شركة   ET REALISATION
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
د زنقة 27 مروة وام فلس  - 38888 
توفر  لعدم  نتيجة  املغرب  فلس 

االشغلل.
و عين:

و  الحديد  غلندي  الييد)ة( عبد 
تجزئة  بلحنيني  شلرع   37 عنوانه)ا( 
 38888 اليدن   عين  طريق  النخيل 

فلس املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
د  رقم  وفي  د282  أكتوبر   8( بتلريخ 
 38888  - فلس   وام  مروة   27 زنقة 

فلس املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د4566/2.

554I
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BOUGHALEB ET ASSOCIES

 DAHUA TECHNOLOGIE
MOROCCO

إعالن متعدم القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
488, شلرع محدد الزرقطوني 

الطلبق الثلني، الرقم 2د 488, شلرع 
محدد الزرقطوني الطلبق الثلني، 
الرقم 2د، 28888، الدار البيضلء 

MAROC
 DAHUA TECHNOLOGIE
MOROCCO »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: مبنى 

MANDARONA قطعة أرض رقم د 
Etg 3 رقم د و 9 سيدي معروف - - 

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3926(9

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 27 ينلير د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
 HU الييد  إج   الصالحيلت  تفويض 

NINGNING
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 NI للييد  الصالحيلت  تفويض 

LIANG
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :8 رقم  بند 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم  مليلي: 
 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
79(494- رقم  تحت  د282  نون ر 

.796(74
555I

BRIGHTEN CONSULTING

 INTERNATIONAL TRADE
COMPANY LIMITED

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقلمة رقم  99 بيير بلرنت الطلبق 85 

رقم  8د ، 28888، الدار االبيضلء 

املغرب

 INTERNATIONAL TRADE

COMPANY LIMITED شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د7 تقلطع 

شلرع محدد الخلمس و زنقة ازيالل 

الطلبق 3 - 8دد28 الدارالبيضلء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.354539

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تقرر حل  د8 أكتوبر  املؤرخ في 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

 INTERNATIONAL الشريك الوحيد

  TRADE COMPANY LIMITED

مبلغ رأسدللهل 28.888 مرهم وعنوان 

شلرع  تقلطع  د7  اإلوتدلعي  مقرهل 

محدد الخلمس و زنقة ازيالل الطلبق 

املغرب  الدارالبيضلء  8دد28   -  3

نتيجة ل : حل الشركة .

و حدم مقر التصفية ب د7 تقلطع 

ازيالل  زنقة  و  الخلمس  محدد  شلرع 

الدارالبيضلء  8دد28   -  3 الطلبق 

املغرب. 

و عين:

 POLEMITIS   COSTAS )الييد)ة

865د  ق رص  ودهورية  عنوانه)ا(  و 

كدصفي  ق رص  ودهورية  ليفكوسيل 

)ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88773).

556I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ES LOGCOMPANY
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 3( -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
ES LOGCOMPANY شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
االول مكتب رقم:د, مرب املدرسة 
موار ازيكي رقم: 98 - مراكش. - 

58د48 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7دد6دد.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في )د غشت د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
مرب  رقم:د,  مكتب  االول  »الطلبق 
املدرسة موار ازيكي رقم: 98 - مراكش. 
»حي  إج   املغرب«  مراكش  58د48   -
القيروان رقم :د44 تحنلوت الحوز. - 

42382 تحنلوت  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 35)29د.
557I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ES LOGCOMPANY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 3( -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
ES LOGCOMPANY  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
القيروان رقم :د44 تحنلوت الحوز. - 

42382 تحنلوت املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7دد6دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  )د غشت  في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

القلمري عبد االله كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 35)29د.
55(I

سلمكو اوميت ش.م.م

ٱولى فروي
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب
ٱوج  فروي شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5 سلحة 
شلرل نيكول اقلمة الرامي حي 
امليتشفيلت  - 28888 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2545د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ٱوج    : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

فروي.
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ميتومع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
لتخزين املوام الفالحية .

عنوان املقر االوتدلعي : 5 سلحة 
حي  الرامي  اقلمة  نيكول  شلرل 
امليتشفيلت  - 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : يونس  بلدين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يونس  بلدين  الييد 
 2 طلبق  س  وليلي  اقلمة  اللند  زنقة 
 28588 امليتشفيلت    حي   ( شقة 

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  بلدين  الييد 
 2 طلبق  س  وليلي  اقلمة  اللند  زنقة 
 28588 امليتشفيلت    حي   ( شقة 

الدار البيضلء املغرب
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
559I

سلمكو اوميت ش.م.م

ملتي فلور
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب
ملتي فلور شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 
4 - 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
473679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم   2828 شتن ر  6د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ملتي   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

فلور.
االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الغذائية  املوام  توزيع  و  التصدير  و 

الجلفة تدور فواكه و توابل.
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : محدد  رمزي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد  رمزي  الييد 
زاكورة   28888 ترنلتة  تيركلت  موار 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  رمزي  الييد 
زاكورة   28888 ترنلتة  تيركلت  موار 

املغرب
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
568I

WAY CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE
RHAMNA

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

RHAMNA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي االمل 
قرب مسجد عدر بن خطلب , شلرع 
82 رقم 2 بنجرير - 58د43 بنجرير 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
737د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الفقيه  عدر   )ة(  الييد  تفويت 
288 حصة اوتدلعية من أصل 288 
حصة لفلئدة  الييد )ة( محدد يونس 

حجوان بتلريخ 2د أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 469.
Iد56

WAY CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE 
RHAMNA

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رفع رأسدلل الشركة

WAY CONSEIL
 N (23 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE 

RHAMNA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي االمل 
قرب مسجد عدر بن خطلب , شلرع 
82 رقم 2 بنجرير - 58د43  بنجرير 

املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
737د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أكتوبر  2د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
أي  مرهم«  «8.338.888,88د 
إج   مرهم«  »88.888,88د  من 
طريق  عن  مرهم«  «8.438.888,88د 
:  إمملج احتيلطي أو أربلح أو عالوات 

إصدار في رأس امللل.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 469.
562I

كآلسترام موركو

كآلستراد موركو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

كآلسترام موركو
3د شلرع إملم علو�ضي حي رسيين 
بوركون الدار البيضلء، 77د28، 

Maroc الدار البيضلء
كآلسترام موركو شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3د شلرع 
إملم علو�ضي حي رسيين بوركون  

الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد5222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   24
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

كآلسترام موركو.
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

استيرام وتصديرو تجلرة ااقدشة 
عنوان املقر االوتدلعي : 3د شلرع 
بوركون   رسيين  حي  علو�ضي  إملم 
الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة ومغيري حيني منى :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : الغلجي  الزكلري  بللخيلط  الييد 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   23988

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

منى  حيني  ومغيري  الييدة 
عنوانه)ا( تجزئة الفنون عدلرة ج ط 
بوركون  طلنطلن  زاوية شلرع   6 3 ش 
الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 

املغرب.
الغلجي  الزكلري  بللخيلط  الييد 
عنوانه)ا( تجزئة الفنون عدلرة ج ط 
بوركون  طلنطلن  زاوية شلرع   6 3 ش 
الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
منى  حيني  ومغيري  الييدة 
عنوانه)ا( تجزئة الفنون عدلرة ج ط 
بوركون  طلنطلن  زاوية شلرع   6 3 ش 
الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 

املغرب
الغلجي  الزكلري  بللخيلط  الييد 
عنوانه)ا( تجزئة الفنون عدلرة ج ط 
بوركون  طلنطلن  زاوية شلرع   6 3 ش 
الدار البيضلء 28848 الدار البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د3385.
563I

MOHAMED SAFRIOUI

IMPOCOLOR MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

IMPOCOLOR MAROC شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
 Z I N 24 وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
 LOT ATTAWFIQ RUE IBNOU
 EL KOUTIA Q INDUSTRIEL

 OUKACHA AIN SEBAA - 28888
الدار البيضلء املدلكة املغربية.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   2.647.588»
»47.588د.3  إج   مرهم«   588.888»
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 587د8).

564I

MOHAMED SAFRIOUI

IMPOCOLOR MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسدلل الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

IMPOCOLOR MAROC شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
 Z I N 24 وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
 LOT ATTAWFIQ RUE IBNOU
 EL KOUTIA Q INDUSTRIEL

 OUKACHA AIN SEBAA - 28888
الدار البيضلء املدلكة املغربية.

خفض رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  خفض 
من  أي  مرهم«   2.647.588« قدره 
 588.888« إج   مرهم«  «47.588د.3 
عدم   تخفيض   : طريق  عن  مرهم« 

ااسهم.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 587د8).

565I

ZHAR AHMED

RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، دد

30030، FES MAROC
 RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم )2) 
زنقة 34 تجزئة القرويين طريق عين 
الشقف - 38848 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2د69.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( عثدلن شويطر 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
)ة( خللد  الييد  لفلئدة   588 حصة 

البشراوي بتلريخ د8 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5263/282.

566I

LUCA CENTER

FREE WINGS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 7(6

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FREE WINGS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املحل 
االر�ضي العدلرة II املنلر II تجزئة 
الشرف مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7دد84د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد FREE WINGS  مبلغ 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
االر�ضي  املحل  اإلوتدلعي  مقرهل 
الشرف  تجزئة   II املنلر   II العدلرة 
املغرب  مراكش   48888  - مراكش 

نتيجة ل : توقف النشلط .
املحل  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
تجزئة   II املنلر   II العدلرة  االر�ضي 
مراكش   48888  - مراكش  الشرف 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( فلطدة الزهراء  سفيلن 
مرولن  ميور  اقلمة  عنوانه)ا(  و 
ريلض  5د  شقة   2 عدلرة  الشطرد 
مراكش   48888 مراكش  اليالم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم د)296د.

567I

FOUZMEDIA

« GHAMN «
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
« GHAMN » شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 59 شلرع 
موالي عبدالعزيز إقلمة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4888د 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د632

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 «  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.» GHAMN
غرض الشركة بإيجلز :  

الخدملت  وديع  وكذا  املطلعم 
املرتبطة بهل؛

 استغالل مقهى؛
مطعم لألكالت الخفيفة؛

العدليلت  وديع  علمة،  وبصفة 
التجلرية، الصنلعية، املللية العقلرية 
املرتبطة  منقولة  الغير  أو  املنقولة 
مبلشرة  غير  أو  مبلشرة  بصفة 
بلاهداف املحدمة أعاله أو بأي هدف 

آخر سعطي أفضلية لتطور 
 59  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
إقلمة  عبدالعزيز  موالي  شلرع 
4888د   -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  أمزيل  نعيدة  الييدة 
القنيطرة  4888د  القنيطرة4888 

املغرب.
عنوانه)ا(  بللخيلط  عدلم  الييد 
القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب.

الييدة غفران بللخيلط عنوانه)ا( 
القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب.

بللخيلط  الهد   نور  الييدة  
4888د  القنيطرة4888د  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  أمزيل  نعيدة  الييدة 

القنيطرة 4888د القنيطرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم -.

56(I

NJ BUSINESS

STE HALA TRA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 9د AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE HALA TRA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 258 
الطلبق الثلني  القطعة االرضية  
الهواء الجديل طريق صفرو   فلس 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.HALA TRA
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
و  االالت  وكراء  البنلء  او  املختلفة 

التجلرة  .
 258  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
االرضية   القطعة  الثلني   الطلبق 
فلس  صفرو    طريق  الجديل  الهواء 

38888 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : االله  عبد  نجيم  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

888د   : االله   عبد  نجيم  الييد 
بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد نجيم عبد االله عنوانه)ا( 
258 الطلبق الثلني  القطعة  االرضية 
فلس   صفرو  طريق  الجديل  الهواء 

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد نجيم عبد االله عنوانه)ا( 
258 الطلبق الثلني  القطعة االرضية 
فلس   صفرو  طريق  الجديل  الهواء 

38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5278.
569I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

AKRAM PROMO 
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 AKRAM PROMO شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طنجة، 47 
، شلرع حين الثلني طلبق 2 رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7)9د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AKRAM PROMO
غرض الشركة بإيجلز : ان الشركة 

تهدف اج :
أسلسل: - الترويج العقلري  -

بشكل  اارا�ضي  تخصيص   -
علم.

أو  املبنية  العقلرات  تدلك   -
املزمع إنشلؤهل وبيعهل.

حصة  عل   االستحواذ   -
أعدلل  أو  شركلت  أي  في  مصلحة  أو 

مدلثلة أو مختلفة.
واالستيرام  والبيع  الشراء   -
واليديرة  والتدثيل  والتصدير 
املنتجلت واملوام  ماخل وخلرج وديع 

واملعدات واآلالت.
املتنوعة  ااعدلل  شركة   -
الطرق  وأعدلل  املبلني  وتقييم 
مراسة  وكذلك  والصفلئح  واليبلكة 
وإنشلء  والطرق  التقييدلت  وإنجلز 
البنلء  أعدلل  ووديع  امليلرات 
بشكل  املدنية  الهندسية  والتجهيزات 

علم.
املبلني  وديع  إقلمة   -
أو  الصنلعي  أو  التجلري  لالستخدام 
سواء  املبلني  هذه  وتشغيل  اليكني 
عن طريق اإليجلر أو بأي طريقة أخر  
تقييدهل  الخصوص  ووه  وعل  
بهدف  والشقق  الطوابق  حيب 
املعدول  القوانين  إطلر  في  تشغيلهل 
امللكية  لقوانين  املنظدة  القوة  بهل 

املشتركة بلملغرب.
التقديم أو املشلركة في أي   -
سوق أو طلب معطلءات بلإلشلرة إج  

ااشيلء املذكورة أعاله
أكثر عدومل : كل العدليلت   -
الصنلعية،املللية  التجلرية،  
والعقلرية أو الغير العقلرية وخصوصل 
اليديرة  التي لهل عالقة مبلشرة أو 
اليللفة  بأحد ااهداف  غير مبلشرة 
الذكر أو كل هدف مدلثل أو مشلبه 

طنجة،   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
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47 ، شلرع حين الثلني طلبق 2 رقم 
5 - 98888 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : محدد  حددان  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

  BARBIERI  EUGENIO : الييد 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد  حددان  الييد 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
 BARBIERI  EUGENIO الييد 
كومو  ددددد  كومو  عنوانه)ا( 

ايطلليل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  حددان  الييد 

طنجة 98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 898)24.

578I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

RED PROFIL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

RED PROFIL شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طنجة، 47 

، شلرع حين الثلني طلبق 2 رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5د228د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RED  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROFIL
غرض الشركة بإيجلز : ان الشركة 

تهدف اج :
نجلرة  أعدلل   - أسلسل:   -

ااملنيوم والزولج
والترتيب  والبنلء  الديكور   -
اإلنشلئية  والتشطيبلت  واملعدات 
أنواعهل واملشتريلت واملبيعلت  بجديع 
والصلمرات  والوارمات  والتأوير 
في  والتجلرة  والتدثيل  والتوزيع 
واملعدات  وااشيلء  املنتجلت 

واإلكييوارات.
والتصدير  االستيرام      -

والتجلرة الدولية بكلفة أشكللهل.
 ، التجلري  التدثيل   -
أو  االختراع  براءات  وديع  استخدام 

العالملت التجلرية
وتطوير  وتركيب  إمارة   -
ااعدلل  أصول  وديع  وتشغيل 
الخلصة  الصنلعية  الوحدات  أو 
اانشطة  تعزز  قد  التي  أو  بللتطوير 

املذكورة أعاله.
أكثر عدومل : كل العدليلت   -
املللية  الصنلعية،  التجلرية، 
والعقلرية أو الغير العقلرية وخصوصل 
اليديرة  التي لهل عالقة مبلشرة أو 
اليللفة  بأحد ااهداف  غير مبلشرة 
الذكر أو كل هدف مدلثل أو مشلبه 

طنجة،   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
47 ، شلرع حين الثلني طلبق 2 رقم 

5 - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد أيت عالل رضوان :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
رضوان  عالل  أيت  الييد 
طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
رضوان  عالل  أيت  الييد 
طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 32د)24.
Iد57

ANDERSEN CONSULTING

SANOMO SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
SANOMO SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3)د شلرع 
وجي الهعد مركز NREA املكتب رقم 
3د الطلبق اليفلي طنجة 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)228د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SANOMO SARL AU
تيويق   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وديع أنواع البضلئع واملنتجلت.
عنوان املقر االوتدلعي : 3)د شلرع 
رقم  املكتب   NREA مركز  الهعد  وجي 
 98888 طنجة  اليفلي  الطلبق  3د 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : اشديال  سعيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اشديال  سعيد  الييد 
 MAKKESSTRAAT ( 447د
 PJ PURMEREND 888دAA

PURMEREND  هولندا.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اشديال  سعيد  الييد 
 MAKKESSTRAAT ( 447د
 PJ PURMEREND 888دAA

PURMEREND  هولندا
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3)د)24.

572I

ZHAR AHMED

RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، دد

30030، FES MAROC
  RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم )2) 
زنقة 34 تجزئة القرويين طريق عين 
الشقف - 38848 فلس املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د2د69.
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بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تعيين  تم  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

البشراوي خللد كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5263/282.

573I

bemultico  بيدولتيكو

ICHICHIE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 86د شقة رقم د8 الزيتون 

املعركة - 58868، مكنلس مكنلس

ICHICHIE  شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 23د 

تجزئة وام الدهب الحلوب - 888د5  

الحلوب املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3)د43.

العلمة   الجدعية  بدقت�ضى 

االستثنلئية املنعقدة  بدكنلس بتلريخ 

د282/دد/5دوافق امليلهدون  عل  

مل يلي:

• تعين كل من الييد راشيد احكو 

و الييد امريس احكو مييران لشركة 

وتعين  للديير  ميلعدين  من  بدال 

الييد رشيد خويل ميير وديد .

من  تيتلزم  الشركة  عقوم  كل   •

أول صالحيلتهل إمضلء الييد راشيد 

احكو أو الييد امريس احكو أو الييد 
رشيد خويل 

• إعلمة صيلغة القلنون ااسل�ضي 

للشركة.

بكتلبة  القلنوني:تم  اإليداع 

بدكنلس  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د282/دد/24 تحت رقم 5868 

للبيلن و اإلشلرة: إمارة الشركة.

574I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

ULTRASA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH د
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
ULTRASA شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 38 
شلرع رحلل امليكيني الطلبق 2 شقة 
5 الدار البيضلء - 28258 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ULTRASA
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أعدلل متنوعة.
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 2 الطلبق  امليكيني  رحلل  شلرع   38
شقة 5 الدار البيضلء - 28258 الدار 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
شعوري:   الفتلح  عبد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

شعوري  الفتلح  عبد  الييد 
بلم  حي  ووالن  زنقة  29د  عنوانه)ا( 
سطلت   26888 سطلت  أحدد  بن 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
شعوري  الفتلح  عبد  الييد 
عنوانه)ا( 29د زنقة ووالن حي بلم بن 
أحدد سطلت 26888 سطلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 8د482.
575I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طكسمنيا
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شلرع محدد الخلمس و شلرع 
ابن كثير إقلمة موس ملرس رقم 44 ، 

98888، طنجة املغرب
طكيدنيل شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي القطعة 
رقم 6د املنطقة الحرة للتصدير 
طنجي أوطوموتيف ستي )طلك( 
2 ودلعة ووامعة إقليم الفحص 
أنجرة - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد228د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
طكيدنيل.

غرض الشركة بإيجلز : الخيلطة .
القطعة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
للتصدير  الحرة  املنطقة  6د  رقم 
 2 )طلك(  ستي  أوطوموتيف  طنجي 
الفحص  إقليم  ووامعة  ودلعة 

أنجرة - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
8.888د    : كوميرتيكس  الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  كوميرتيكس  الشركة 
املنطقة الحرة للتصدير القطعة ددد 

98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد ابن بشير عنوانه)ا( 
  ( رقم  ميلرة  الشيخ  زنقة  النزاهة  حي 

98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 38د)24.
576I

مكتب املهدي العلوي - محلسب معتدد -

 CHEBRITE  .شبريط ش.ذ.م.م
SARL

إعالن متعدم القرارات

مكتب املهدي العلوي - محلسب 
معتدد -

3د شلرع وجي العهد٬ الطلبق الثلني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93888، تطوان 

املغرب
 CHEBRITE  .ش ريط ش.ذ.م.م
SARL »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 
محدد الخلمس، الحي املدر�ضي  - - 

تطوان املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
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.29(5
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 25 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
املصلمقة قبول شركلء ودم،

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي:  
ااسل�ضي  القلنون  تحيين  املصلمقة 
-3د قلنون  ملقتضيلت  طبقل  للشركة 

د3د،
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
حصة  8د4  تفويت  املصلمقة  مليلي: 
الدكتور  املرحوم   لورثة  املدلوكة 
لفلئدة  حصة   288  : اللبلمي  طيب 
88د  و  الزهراوي  محدد  الدكتور 
الرزاق  عبد  الدكتور  لفلئدة  حصة 
القدلح و 58 حصة لفلئدة الدكتورة 
سلو  القزطيطي و48 حصة لفلئدة 
 28 و  الدليرو  اليالم  عبد  الدكتور 
حصة لفلئدة الدكتور امريس الدليرو
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

امليلهدلت
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

رأسدلل الشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3432.
577I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

NEWPLEX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 3( -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
NEWPLEX شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
اكيدر رقم :56د شقة 28 شلرع 

عالل الفل�ضي مراكش. - 48888 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.(5687

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

NEWPLEX  مبلغ رأسدللهل 88.888د 

اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

تجزئة اكيدر رقم :56د شقة 28 شلرع 

 48888  - مراكش.  الفل�ضي  عالل 

مراكش املغرب نتيجة ل : - صعوبة في 

تدويل الشركة.

- صعوبة الحصول عل  اسواق..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

اكيدر رقم :56د شقة 28 شلرع عالل 

 48888 املغرب  مراكش.  الفل�ضي 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  مشكضيض  هند   الييد)ة( 
املنصور  سعقوب  شلرع  عنوانه)ا( 

كليز-  رقم:9  شقة  ر�ضى  اقلمة 

املغرب  مراكش   48888 مراكش. 

كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 37)29د.

57(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

VIMCO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

مرب خللد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

28448، الدارالبيضلء املغرب

VIMCO  شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
عبد القلمر مفتقر الطلبق الثلني 
الشقة 4  - 28378 البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د49)د5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   38
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. VIMCO
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 
أشغلل لبنلء و إنشلءات مختلفة لديه 
والبحث  والتحقيق  للدراسة  مكتب 
املعلمالت  أو غيرهل من  املبلني  بيع    ،

العقلرية..
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
الثلني  الطلبق  مفتقر  القلمر  عبد 
الشقة 4  - 28378 البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

588 حصة    : الييد ملصنع كبور 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : يلسين  ميتور  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  كبور  ملصنع  الييد 
2دد  رقم   3 زنقة   2 ااملن  تجزئة 
البيضلء   28488 مومن   سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا(  يلسين  ميتور  الييد 
بلوك ج العدلرة دد شقة 5د الطلبق 
البيضلء   28488 الدورة   ونلن   3

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  كبور  ملصنع  الييد 
2دد  رقم   3 زنقة   2 ااملن  تجزئة 

البيضلء   28488 مومن   سيدي 
املغرب

عنوانه)ا(  يلسين  ميتور  الييد 
بلوك ج العدلرة دد شقة 5د الطلبق 
البيضلء   28488 الدورة   ونلن   3

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 86 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
أكتوبر د282 تحت رقم مركز الجهوي 

إلسثتدلر بللبيضلء.
579I

سلمكو اوميت ش.م.م

م.ل.بالم
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب
م.ل.بللم شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 
4 - 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7د5284

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

م.ل.بللم.
االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الغذائية  املوام  توزيع  و  التصدير  و 

الجلفة تدور فواكه و توابل.
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 
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- 28888 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : محدد  لكريمي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  لكريمي  الييد 

رقم  الكبير  الحزام  شلرع  الفرح  حي 

47د 28888 الدار البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  لكريمي  الييد 

رقم  الكبير  الحزام  شلرع  الفرح  حي 

47د 28888 الدار البيضلء املغرب

 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

5(8I

سلمكو اوميت ش.م.م

همسة
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م

23 شلرع الويروند اقلمة 2888 

سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 

28588، الدار البيضلء املغرب

هدية شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 

عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 

4 - 28888 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9745د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   87

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : هدية.
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري - خدملت البنلء العقلري.
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد سكل سعيد :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سعيد  سكل  الييد 
استنبول   28888 توركيل  استنبول 

توركيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  سكل  الييد 
استنبول   28888 توركيل  استنبول 

توركيل
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
Iد)5

سلمكو اوميت ش.م.م

ثري ديس فود
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب

ثري مسس فوم شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 
4 - 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2357د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ثري   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

مسس فوم.
االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الغذائية  املوام  توزيع  و  التصدير  و 

الجلفة تدور فواكه و توابل.
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : العدري سليدلن  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد العدري سليدلن عنوانه)ا( 
النور  حي  س  مجدوعة  7د  زنقة   76
سيدي عثدلن 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد العدري سليدلن عنوانه)ا( 
النور  حي  س  مجدوعة  7د  زنقة   76
سيدي عثدلن 28888 الدار البيضلء 

املغرب
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
5(2I

CONCILIUM EXPERTISE

MODI SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�ضى ابن نصير، الطلبق 
الخلمس، شقة رقم  ،)د غوتيي 
الدار البيضلء ، 28868، الدار 

البيضلء املغرب
MODI SERVICES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 7 

رقم 5 ، الطلبق الثلني ، شقة رقم 4 
، سيدي ال رنو�ضي - الدار البيضلء - 

28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5))د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MODI : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.SERVICES
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 

وخدملت.
 7 شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 4 5 ، الطلبق الثلني ، شقة رقم  رقم 
، سيدي ال رنو�ضي - الدار البيضلء - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اوبلخير  عصلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اوبلخير  عصلم  الييد 
الراشدية  28د  رقم  ااملن  تجزئة 

52888 الراشدية املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
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عنوانه)ا(  اوبلخير  عصلم  الييد 
الراشدية  28د  رقم  ااملن  تجزئة 

52888 الراشدية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799656.

5(3I

white wolf coffee shop

white wolf coffee shop
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

white wolf coffee shop
 Rue Achouhada  N° 35 Oued

 Zem ، 25350، oued zem
MAROC

white wolf coffee shop شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

 Rue وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
 Achouhada  N° 35 Oued Zem -

.25358 oued zem MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.(99

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
العلبدين  زين  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   578 بوزايدي 
)ة(  الييد  لفلئدة   688 حصة  أصل 
شتن ر   28 بتلريخ  بوزايدي    حينلء  

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بوامي زم  بتلريخ 84 نون ر 

د282 تحت رقم د289/282.

5(4I

sofoget

ECOLOF
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ECOLOF شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي القنيطرة 
حين إبن تلبث رقم 28 شقة 7 

الطلبق الخلمس - 4888د القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
73د63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  د3 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ECOLOF
تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااكيلس الورقية والحقلئب..
عنوان املقر االوتدلعي : القنيطرة 
 7 شقة   28 رقم  تلبث  إبن  حين 
القنيطرة  4888د   - الخلمس  الطلبق 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 288.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 488   : الطريفني  ند   الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : الطريفني  نبيل  الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد عبد اليالم طه زيلن :  488 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد علمل الحراق :  488 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : التبلعي  أيدلن  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488  : الطريفني  ند   الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
 488  : الطريفني  نبيل  الييد  

بقيدة 88د مرهم.
الييد عبد اليالم طه زيلن : 488 

بقيدة 88د مرهم.
الييد علمل الحراق : 488 بقيدة 

88د مرهم.
 488  : التبلعي  أيدلن  الييدة 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الطريفني  ند   الييدة 

القنيطرة --- القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  الطريفني  نبيل  الييد  

القنيطرة --- القنيطرة املغرب.
زيلن  طه  اليالم  عبد  الييد 
محددية   --- محددية  عنوانه)ا( 

املغرب.
عنوانه)ا(  الحراق  علمل  الييد 

وزان -- وزان املغرب.
عنوانه)ا(  التبلعي  أيدلن  الييد 

القنيطرة -- القنيطرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الطريفني  ند   الييدة 

القنيطرة -- القنيطرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4د98).
5(5I

sofoget

 LET›S FLY QUICKLY
TRANSPORT
شركة التضلمن

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 LET›S FLY QUICKLY

TRANSPORT شركة التضلمن)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مركز 
الشوب 5د زنقة سبو طلبق الخلمس 
مكتب 2    4888د القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.49663
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2828 نون ر   85 في  املؤرخ 
 LET’S FLY التضلمن  شركة  حل 

مبلغ    QUICKLY TRANSPORT
رأسدللهل 5.888 مرهم وعنوان مقرهل 
اإلوتدلعي مركز الشوب 5د زنقة سبو 
4888د      2 مكتب  الخلمس  طلبق 
زيلمة    : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خيلئر الشركة.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
الشوب 5د زنقة سبو طلبق الخلمس 
مكتب 2  - 4888د القنيطرة املغرب. 

و عين:
و  متيوني  محدد  الييد)ة( 
4888د   القنيطرة  عنوانه)ا(  
)ة(  كدصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 9889).
5(6I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

BEN SMAIL IMMO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BEN SMAIL IMMO شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
البيدة 2 عدلرة 2 رقم ) عين اليبع 
الدارالبيضلء - 28888 الدارالبيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د52334
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  9د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BEN  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SMAIL IMMO

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

البيدة 2 عدلرة 2 رقم ) عين اليبع 

28888 الدارالبيضلء  الدارالبيضلء - 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : الييد الشروقلت عبدهللا 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

588 حصة    : لفطلح علي  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عبدهللا  الشروقلت  الييد 

 2 زنقة   2 ال رنو�ضي  عنوانه)ا( 

 28888 ال رنو�ضي  سيدي   9 رقم 

الدارالبيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  علي  لفطلح  الييد 

د8د سيدي  5 رقم  2 زنقة  ال رنو�ضي 

الدارالبيضلء   28888 ال رنو�ضي 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عبدهللا  الشروقلت  الييد 

 2 زنقة   2 ال رنو�ضي  عنوانه)ا( 

 28888 ال رنو�ضي  سيدي   9 رقم 

الدارالبيضلء املغرب

عنوانه)ا(  علي  لفطلح  الييد 

د8د سيدي  5 رقم  2 زنقة  ال رنو�ضي 

الدارالبيضلء   28888 ال رنوص 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 672د8).

5(7I

gestion  pluriel

   GOU TRAVAUX DESIGN
SARL D›ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  رقم  8د  
ال رنو�ضي  -  الدار  البيضلء ، 
28688، الدار  البيضلء املغرب

 GOU TRAVAUX DESIGN   SARL
D›ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 محج 
مرس اليلطلن الطل بق االول 

الشقة رقم 3  الدار البيضلء املغرب 
- 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523829

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GOU  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 TRAVAUX DESIGN   SARL

.D’ASSOCIE UNIQUE
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
نهلية الورش  و  أعدلل اعدام مخطط 

املبنى - 
أعدلل التشطيب نهلية املوقع ، .

عنوان املقر االوتدلعي : 26 محج 
مرس اليلطلن الطل بق االول الشقة 
رقم 3  الدار البيضلء املغرب - 28888 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د حصة    : الييد علي ووام 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ووام  علي  الييد 
موار  احشلش  سيدي بيبي  اشتوك 
بلهل  ايت  اشتوك    (7274 بلهل  ايت 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
موار   عنوانه)ا(  ووام  علي  الييد 
ايت  اشتوك  بيبي   سيدي  احشلش  
بلهل 7274)  اشتوك ايت بلهل املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88949).
5((I

gestion  pluriel

 TG MINES  SARL
D›ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  رقم  8د  
ال رنو�ضي  -  الدار  البيضلء ، 
28688، الدار  البيضلء املغرب

 TG MINES  SARL D›ASSOCIE
UNIQUE شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 59 شلرع 
الزرقطوني الطلبق 6 رقم )د - الدار 
البيضلء - 28888 الدار البيضلء  

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.293225
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في )2 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 6 الطلبق  الزرقطوني  شلرع   59»
 28888  - البيضلء  الدار   - )د  رقم 
»تجزئة   إج   املغرب«  البيضلء   الدار 
صونترال بلرك زاوية زنقة عبد املومن 
الطلبق  عدلر     طرابلس  وزنقة 

 - املغرب  املحددية   8د   مكتب  د  
8د))2  املحددية  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 7)7996.
5(9I

N2M CONSEIL-SARL

IBOPRO-SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 2 ,9د

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

IBOPRO-SARL شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
املييرة رقم 8دد الطلبق االول شقة 
رقم 6 - 62888 النلظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

5267د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
شدالل  محدد  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
أكتوبر  دد  بتلريخ  اوعلس  اليلس 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4445.
598I

سلمكو اوميت ش.م.م

إف إر فوود
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب

إف إر فووم شركة ذات ميؤولية 
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محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 

عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 

4 - 28888 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

496527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس   8(

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

: إف إر  اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

فووم.

انتلج    : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتوولت مخ زية و حلويلت عصرية 

- قلعة شلي - منظم حفالت .
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 

عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة فلتن رحو :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييدة فلتن رحو عنوانه)ا( تجزئة 

معروف   سيدي   76 رقم  الكولين 

28888 الدار البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييدة فلتن رحو عنوانه)ا( تجزئة 

معروف   سيدي   76 رقم  الكولين 

28888 الدار البيضلء املغرب

 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

Iد59

سلمكو اوميت ش.م.م

سايكوس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سلمكو اوميت ش.م.م
23 شلرع الويروند اقلمة 2888 
سالليم B الطلبق 4 رقم 2د ، 
28588، الدار البيضلء املغرب
سليكوس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 زنقة 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 
4 - 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
235د)4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

سليكوس.
استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وااوهزة  التجديل  منتجلت  وتوزيع 
الشبه  و  الطبية  واملعدات  الطبية 

طبية و املكدالت الغذائية.
45 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عبد القلمر موفتكر الطلبق 2 شقة 4 

- 28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : عي�ضى  اوصيلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عي�ضى  اوصيلم  الييد 
)8د  رقم  7د  زنقة  الفقراء  مرب 

28888 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عي�ضى  اوصيلم  الييد 
)8د  رقم  7د  زنقة  الفقراء  مرب 

28888 الدار البيضلء املغرب
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
592I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

 SIMOUNE ATLAS  S.A.R.L.
A.U

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,345
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC
 SIMOUNE ATLAS  S.A.R.L. A.U
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 345 امليلر 

طريق اسفي  - 88د48 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)45دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SIMOUNE ATLAS  S.A.R.L. A.U
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل البضلئع نيلبة عن اآلخرين.
 345  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
امليلر طريق اسفي  - 88د48 مراكش 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

88د    : سيدون  محدد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سيدون  محدد  الييد 
الدشيرة  )58د  الزنقة  رشدي  حي 

انزكلن  8898) اكلمير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سيدون  محدد  الييد 
الدشيرة  )58د  الزنقة  رشدي  حي 

انزكلن  8898) اكلمير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   85 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 23759د.
593I

N2M CONSEIL-SARL

TN GLOBAL SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 2 ,9د

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TN GLOBAL SERVICES شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي زروالة 
بني انصلر - 62888 النلظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

67)7د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 TN GLOBAL الوحيد  الشريك  ذات 
SERVICES  مبلغ رأسدللهل 88.888د 
حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
النلظور   62888  - انصلر  بني  زروالة 
املغرب نتيجة ل : - انتهلء الغرض من 
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الشركة.
و حدم مقر التصفية ب حي زروالة 
بني انصلر - 62888 النلظور املغرب. 

و عين:
و  اوعلس  نيرين   الييد)ة( 
عنوانه)ا( حي اوالم عي�ضى بني انصلر 
62888 النلظور املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4443.
594I

la marocaine c.j

LABROUAL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

la marocaine c.j
شلرع عبد الكريم الخطلبي )دد 

عدلرة بوعشيق مكتب د ، 23888، 
بني مالل املغرب

LABROUAL  شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : كراج حي 
االمل بلوك 5د رقم 4 - 23888 بني 

مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د95.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  يوليوز   82 في  املؤرخ 
LABROUAL  شركة ذات امليؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي كراج 
 23888  -  4 رقم  5د  بلوك  االمل  حي 
بني مالل املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الغرض التجلري .
و عين:

و  سزاجي   عصلم    الييد)ة( 
  42 رقم  البليم  تجزئة  عنوانه)ا( 
23888 بني مالل املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 82 يوليوز د282 وفي كراج حي 
االمل بلوك 5د رقم 4 كراج حي االمل 
مالل  بني   23888  4 رقم  5د  بلوك 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 8)دد.
595I

N2M CONSEIL-SARL

TN GLOBAL SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 2 ,9د

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TN GLOBAL SERVICES شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي 

زروالة بني انصلر - 62888 النلظور 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

67)7د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  27 أكتوبر  املؤرخ في 
شركة   TN GLOBAL SERVICES
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
النلظور   62888  - انصلر  بني  زروالة 
من  الغرض  انتهلء  ل-  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

و  اوعلس  نيرين   الييد)ة( 
عنوانه)ا( حي اوالم عي�ضى بني انصلر 
62888 النلظور املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
حي  وفي  د282  أكتوبر   27 بتلريخ 
النلظور   62888  - انصلر  بني  زروالة 

املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4444.
596I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

YOGA CONCEPT STORE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA د PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
YOGA CONCEPT STORE شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف 

- 8 البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.444(79

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  5د أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 YOGA CONCEPT الشريك الوحيد 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ    STORE
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 3 2 رقم  الطلبق  67 زنقة عزيز بالل 
نتيجة  املغرب  البيضلء   8  - املعلريف 

ل : االزمة االقتصلمية و املنلفية .
و حدم مقر التصفية ب 67 زنقة 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف - 

8 البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة( لورا  عزران و عنوانه)ا( 
زنقة  د  ت  مجدوعة  املنلر  تجزئة 
البيضلء   8 انفل  املحددي  امريس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
نون ر د282 تحت رقم 665د8).

597I

jilovta sarl

BOUSHABA PRINT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

BOUSHABA PRINT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة يحي 
الطلبق الرابع الشقة 2د طريق طليرة 

تجزئة العدري رقم25  - 68888 
وودة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(487

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOUSHABA PRINT
و  مكتبة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل مختلفة.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طريق  2د  الشقة  الرابع  الطلبق  يحي 
 - رقم25   العدري  تجزئة  طليرة 

68888 وودة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : نبيل  بوسحبة  الييد 
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حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  نبيل  بوسحبة  الييد 
  26 رقم  الرييوني  محدد  طريق 

68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  نبيل  بوسحبة  الييد 
  26 رقم  الرييوني  محدد  طريق 

68888 وودة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم د399.
59(I

امغلر عبد الغلفور

CAFE POINT NOMME
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

امغلر عبد الغلفور
شلرع الجيش امللكي اقلمة النور رقم 
د الطلبق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
CAFE POINT NOMME شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الحين الثلني سلحة الحدلمة رقم 
45 تطوان - 93888 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3دد26.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   85 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CAFE POINT NOMME
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
الحين  شلرع  اإلوتدلعي  مقرهل 
الثلني سلحة الحدلمة رقم 45 تطوان 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93888  -

الخيلرة.
شلرع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
رقم  الحدلمة  سلحة  الثلني  الحين 
45 تطوان - 93888 تطوان املغرب. 

و عين:

الطلهري  بوبكر   الييد)ة( 
العروي  القدس  حي  عنوانه)ا(  و 
املغرب  النلظور   62888 النلظور 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
: شلرع الحين الثلني سلحة الحدلمة 

رقم 45 تطوان
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم )693.
599I

ACTSOLUTIONS

ACTI K
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACTI K
8د شلرع الحرية طلبق 3 شقة 

5 الدار البيضلء ، 28288، الدار 
البيضلء املغرب

ACTI K شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د 

شلرع الحرية طلبق 3 شقة 5 الدار 
البيضلء - 28288 الدار البيضلء 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.464363

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   8( في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ    ACTI K الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
الحرية  شلرع  8د  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - البيضلء  الدار   5 شقة   3 طلبق 
28288 الدار البيضلء املغرب  نتيجة 

ل : نشلط راكد .
و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 
الحرية طلبق 3 شقة 5 الدار البيضلء 

- 28288 الدار البيضلء املغرب . 

و عين:
و  فطدوي  خديجة    الييد)ة( 
 2 طلبق   4 رقم  د6  زنقة  عنوانه)ا( 
االلفة البيضلء 28288 الدار البيضلء 

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 556د8).
688I

IFCOF

الترا كارد
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
الترا كلرم شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي افريقيل 
زنقة 9د رقم 49  - 28888 البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.26(247

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  غشت   26 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد الترا كلرم  مبلغ 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي حي افريقيل زنقة 9د 
املغرب  البيضلء   28888  -   49 رقم 

نتيجة ل : توقيف.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
املغرب    49 رقم  9د  زنقة  افريقيل 

28888 البيضلء املغرب. 
و عين:

و  امللمون  بنخي    ايت  الييد)ة( 

)د  بلوك  عتدلن  سيدي  عنوانه)ا( 
البيضلء   28888 البيضلء   3 رقم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
: حي افريقيل زنقة 9د رقم 49 البيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )دد799.
Iد68

FIDUSCAL

سونطرتيغابوتيك 72 ميل 
 CENTRE  أنترناسيونال

 THÉRAPEUTIQUE 72 MILLE
INTERNATIONAL

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32د
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
سونطرتيغلبوتيك 72 ميل 

 CENTRE  أنترنلسيونلل
 THÉRAPEUTIQUE 72 MILLE
INTERNATIONAL  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي منطقة 

بوركون زنقة ركراكة إقلمة لكورنيش 
شقة رقم د الطلبق اليفلي العدلرة 
2 الدار البيضلء  - 28853 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5234(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
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الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد.

متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 72 سونطرتيغلبوتيك   : تيديتهل 
 CENTRE أنترنلسيونلل   ميل 
 THÉRAPEUTIQUE 72 MILLE

. INTERNATIONAL
املدلرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الطبية البديلة و العالج النف�ضي.
بيع املنتجلت شبه الصيدالنية ..

منطقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
لكورنيش  إقلمة  زنقة ركراكة  بوركون 
العدلرة  اليفلي  الطلبق  د  رقم  شقة 
الدار   28853  - البيضلء   الدار   2

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الصلفي  هند  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة هند الصلفي عنوانه)ا( حي 
شقةد  2د  رقم   89 زنقة   2 الحدراء 
 28478 الدارالبيضلء  الشق  عين 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة هند الصلفي عنوانه)ا( حي 
شقةد  2د  رقم   89 زنقة   2 الحدراء 
 28478 الدارالبيضلء  الشق  عين 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 593د8).
682I

O CAPITAL GROUP

Holding Abbas Benjelloun 
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 HOLDING ABBAS
(« BENJELLOUN (dite « H.A.B
 شركة ذات امليؤولية املحدومة 

»في طور التصفية« برأسدلل   
2.888.888,88 مرهم

املقر االوتدلعي: )) شلرع لال يلقوت، 
الدار البيضلء

السجل التجلري 3دد59 – التعريف 
الجبلئي 79د)84د

حل الشركة
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

بتلريخ 5د نوفد ر د282 لشركة
 HOLDING ABBAS

(« BENJELLOUN (dite « H.A.B
التصفية«  طور  »في  شركة 
مرهم   2.000.000،00 برأسدلل   

مقرهل االوتدلعي: )), 
البيضلء،  الدار  ـ  يلقوت  لال  شلرع 

قرر الشركلء
ـ التصفية امليبقة للشركة ابتداء 

من تلريخ 5د نوفد ر د282
مع  الشركة  مييري  مهلم  إنهلء  ـ 
من  والنهلئي  التلم  االبراء  منحهم 

خدمتهم
،الييد  الشركة  مصفي  تعيين  ـ 
مغربية،  ونيية  من  وكريم،  رشيد 

الحلمل للبطلقة الوطنية رقم 
 BE 49334(

ااق�ضى,  إقلمة  9د  ب  اليلكن 
بوركون، الدارالبيضلء

- تحديد عنوان مقر التصفية:3د 
Km

البيضلء- الدار  الييلر  الطريق 
الربلط،  الدار البيضلء

والتصريح  القلنوني  اإليداع  تم 
املحكدة  ضبط  بكتلبة  التعديلي 
 24 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نوفد ر تحت رقم 622د8) 
683I

ACTSOLUTIONS

ACTSOLUTIONS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACTSOLUTIONS
8د شلرع الحرية طلبق 3 شقة 

5 الدار البيضلء ، 28288، الدار 
البيضلء املغرب

ACTSOLUTIONS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د 

شلرع الحرية طلبق 3 شقة 5 الدار 
البيضلء - 28288 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د)4793.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  ACTSOLUTIONS الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
شلرع  8د  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
الحرية طلبق 3 شقة 5 الدار البيضلء 
- 28288 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : نشلط راكد.
و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 
الحرية طلبق 3 شقة 5 الدار البيضلء 

- 28288 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  صندي  خللد    الييد)ة( 
 69 عدلرة  سفيلن  تجزئة  عنوانه)ا( 
معروف  سيدي   3 طلبق   9 شقة 
البيضلء  الدار   282(8 البيضلء  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 557د8).
684I

OPERASSUR CALL

OPERASSUR CALL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

OPERASSUR CALL
 Bd Hassan Essaghir Res 49د

 Perle Jassim 3eme Etage Apptد
 Derb Omar - Casablanca ،
20110، Casablanca maroc

OPERASSUR CALL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 49د 
شلرع حين الصغير إقلمة بيرل 

ولسم طلبق 3 مار د مرب عدر الدار 
البيضلء - 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
293د42.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
OPERASSUR CALL  مبلغ رأسدللهل 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888,88د 
49د شلرع حين الصغير  اإلوتدلعي 
إقلمة بيرل ولسم طلبق 3 مار د مرب 
الدار   28888  - البيضلء  الدار  عدر 
البيضلء املغرب نتيجة ل : حل شركة.
و حدم مقر التصفية ب 49د شلرع 
ولسم  بيرل  إقلمة  الصغير  حين 
طلبق 3 مار د مرب عدر الدار البيضلء 

- 28888 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة( علمل  التلزي وعنوانه)ا( 
 2 الطلبق  الريفي  عدر  محج  75د 
الدار البيضلء 28د28 الدار البيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 668د8).
685I

مولدافيت

S&H COSMETIQUES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,89

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC
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S&H COSMETIQUES شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق  رقم 2 الشقة 
6 الدار البيضلء - 28888 الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
9د3953.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   29 في  املؤرخ 
 S&H شركة ذات امليؤولية املحدومة
رأسدللهل  مبلغ    COSMETIQUES
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
الزرقطوني  شلرع   46 اإلوتدلعي 
الطلبق  رقم 2 الشقة 6 الدار البيضلء 
- 28888 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : منلفية حلمة.
و حدم مقر التصفية ب 46 شلرع 
 6 الشقة   2 رقم  الطلبق  الزرقطوني 
الدار البيضلء - 28888 الدار البيضلء 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( نلمية  مقران و عنوانه)ا( 
شقة   37 عدلرة  7د  زنقة   2 اليلملية 
املغرب  الدارالبيضلء   28888   84

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88368).
686I

CMA GESTION

LAILA TRAVEL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LAILA TRAVEL »شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 69 مرب 
تيزوكلرين مار البلشل بلب مكللة - - 

مراكش املغرب.
»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

75د88د.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:
RIAD LUCIANO

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2972د.
687I

WORK UP BUSINESS

2NS STYLE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

WORK UP BUSINESS
59 شلرع الزرقطوني الطلبق دد 

الشقة 32 ، 28368، الدار البيضلء 
املغرب

2NS STYLE شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 59 شلرع 
الزرقطوني الطلبق رقم دد املكتب 
رقم 32 - 28368 الدارالبيضلء 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7د293.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في )8 شتن ر د282 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الطلبق  الزرقطوني  شلرع   59« من 
 28368  -  32 رقم  املكتب  دد  رقم 
»3د2  إج   املغرب«  الدارالبيضلء 
املنطقة الصنلعية زنلتة الطلبق رقم 
املحددية    2(638  - حرومة  عين   82

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملحددية  بتلريخ 22 نون ر 
د282 تحت رقم 2485.

68(I

LE LEGALISTE

S.B.M
إعالن متعدم القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

S.B.M  »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 59 ،شلرع 
الزرقطوني الطلبق 3، الشقة رقم 
)8  - 28888 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د647د3.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 7د نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د - تفويت حصص: الذي 
ينثلن  الييد  قرر  مليلي:  عل   ينص 
حصة   )788( سبعدلئة  بيع  حروش 
 S.B.M شركة  في  يدتلكهل  اوتدلعية 
إج   محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

.PERONA الشركة
ميير  استقللة   -  2 رقم  قرار 
الشركة: الذي ينص عل  مليلي: وفقل 
7د  في  املتخذة  االستثنلئية  للقرارات 
أحيطوا  الشركلء  فإن  د282،  نون ر 
حروش  ينثلن  الييد  بلستقللة  علدل 

من مهلمه كديير وحيد للشركة.
ميير  تعيين  قرار رقم 3 - 
وديد : الذي ينص عل  مليلي: تعيين 
 
ً
وحيدا مييرا  أزملني  يونس  الييد 

للشركة ملدة غير محدمة. 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم -: الذي ينص عل  مليلي: -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )ددد8).

689I

ACS CONSEILS

SADECOR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقلمة محفلظ زنقة الجزائر الطلبق 

2 ، 88د26، برشيد املغرب
SADECOR شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )2د 
تجزئة القدس  - 26888 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د77د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم   2888 يوليوز  8د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SADECOR
اعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الطبلعة 
بيع و شراء ميتلزملت الييلرات

االستيرام و التصدير.
)2د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
برشيد   26888  - القدس   تجزئة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : بوودعة  صلبيري  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 288   : فلطدة  فرحلن  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد صلبيري ووام :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد صلبيري ايوب :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
88د    : بشر   صلبيري  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد صلبيري بوودعة عنوانه)ا( 
برشبد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب.
عنوانه)ا(  فلطدة  فرحلن  الييدة 
برشبد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب.
عنوانه)ا(   ووام  صلبيري  الييد 
برشيد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب.
عنوانه)ا(   ايوب  صلبيري  الييد 
برشبد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب.
عنوانه)ا(  بشر   صلبيري  الييد 
برشيد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد صلبيري بوودعة عنوانه)ا( 
برشبد   26888 ركراكة  تجزئة   43

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2888 تحت رقم 74د.
8Iد6

STE BABOUZID

PERFECT AGROFOOD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة
STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA دer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
PERFECT AGROFOOD شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الوحدة بلوك ج رقم 5)) العيون - 
78888 العيون املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
55د)3.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  نون ر  9د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   4.988.888»
 5.888.888« إج   مرهم«  «88.888د 
مرهم« عن طريق :  إمملج احتيلطي أو 
أربلح أو عالوات إصدار في رأس امللل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3542.
Iدد6

GESTION

Africa distribution services
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG د-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
 Africa distribution services
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املحل د 
تجزئة فدان الخير-الدارالبيضلء - 

28688 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Africa : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.distribution services
التركيب   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والتكييف-  الت ريد  في  والصيلنة 
الشراء- و  املختلفة-البيع  االعدلل 

استيرام / تصدير.
د  املحل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الخير-الدارالبيضلء  فدان  تجزئة 

28688 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بنعدرو كريم :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : الفلقري  أحدد  عدران  الييد 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بنعدرو كريم عنوانه)ا( حي 
 28(88 -67داملحددية  رقم  الوحدة 

املحددية املغرب.
الفلقري  أحدد  عدران  الييد 
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
 28688 -38الدارالبيضلء  رقم   67

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد بنعدرو كريم عنوانه)ا( حي 
 28(88 -67داملحددية  رقم  الوحدة 

املحددية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 7د4د8).
2Iد6

FLASH ECONOMIE

KHADIJA BENZAKOUR
عقد تييير حر اصل تجلري )ااشخلص 

الطبيعيون(
عقد تييير حر اصل تجلري

 26 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
أكتوبر د282 أعطت الييدة خديجة 
بنزكور الحلملة للبطلقة الوطنية رقم 

 B2898د
 SD Development للشركة 
 3923(3 التجلري  بللسجل  املسجلة 
ملسس  الصنلعي  بلملركب  واملووومة 
رقم ب 2 ا كلم 8د طريق كلزا الجديدة 

لييلسفة 
 David Elie الييد  يدثلهل 
Bitton املزمام بللدار البيضلء بتلريخ 
للبطلقة  الحلمل  و  د)9د/86/)د 

BE758643 الوطنية رقم
حق التييير الحر لألصل التجلري 
6) زنقة ابو عبد هللا نلفع  الكلئن ب 

مركز بن عدر الدار البيضلء
وميتحضرات  العطور  لبيع 
التجديل مقلبل 2888د مرهم شهريل
التجلري  بللسجل  املسجل 
بللدار  التجلرية  بلملحكدة   3923(3

البيضلء
ملدة 3 سنوات تبتدئ من 85 نون ر 
د282  اج  غلية 85 نون ر 2823 قلبلة 

للتجديد تلقلئًيل
3Iد6

cabinet abda conseil et management

3PC TECHNOLOGY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطلبق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصنلعي ، 46888، 

اسفي اسفي
3PC TECHNOLOGY شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

وليدات حد حرارة - 46888 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5)9دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز  6د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 3PC  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TECHNOLOGY
-الدعم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الصغيرة  للشركلت  والتدريب 

واملتوسطة الحجم
-هندسة وتطوير حلول تكنولوويل 

املعلوملت ليالسل املعللجة
للدنشآت  الفني  -التدقيق 

الصنلعية.
موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
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اسفي   46888  - حرارة  حد  وليدات 
املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

588 حصة    : الزيدي  بدر  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : حيلن  تلديلني  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

 86 عنوانه)ا(  الزيدي  بدر  الييد 
زنقة عالل غيالن حي املدينة الجديدة  

46888 اسفي املغرب.
الييد تلديلني حيلن عنوانه)ا( 
 2 6دط  شقة  املقلومة  شلرع   7(

28458 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 86 عنوانه)ا(  الزيدي  بدر  الييد 
زنقة عالل غيالن حي املدينة الجديدة  

46888 اسفي املغرب
الييد تلديلني حيلن عنوانه)ا( 
 2 6دط  شقة  املقلومة  شلرع   7(

28458 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم -.
4Iد6

FLASH ECONOMIE

 CENTRE
D’AMINCISSEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE D’AMINCISSEMENT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 95 شلرع 
انوال و زنقة تلبث بنو قر   - 28888 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7د5232

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CENTRE D’AMINCISSEMENT

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

ميتحضرات التجديل.

التجلرة بكلفة أشكللهل.

االستيرام والتصدير بشكل علم.

عنوان املقر االوتدلعي : 95 شلرع 

انوال و زنقة تلبث بنو قر   - 28888 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

اليعكوبي  علمل  إبراهيم  الييد 

مرهم  88د  بقيدة  حصة   588   :

للحصة.

 588   : الومي  فطيدة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الومي  فطيدة  الييدة 

 48888 اسيل    9 شقة  مالك  إقلمة 

مراكش املغرب.

اليعكوبي  علمل  إبراهيم  الييد 

أ   28 عدلرة  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   4 رقم 

البيضلء  الدار   28888 النواصر  

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الومي  فطيدة  الييدة 

 48888 اسيل    9 شقة  مالك  إقلمة 

مراكش املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 289د8).

5Iد6

FLASH ECONOMIE

LUCKY CLUB
إعالن متعدم القرارات

LUCKY CLUB
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجلري: 

97599
املؤرخ  العلم  الجدع  بدقت�ضى 
الشريك  قرر  د282  نون ر  8د  بتلريخ 
مصطفى  الييد  للشركة  الوحيد 

بوفتلس مل يلي:
LUCKY CLUB  حل الشركة-

مصطفى  بوفتلس  الييد  -تعيين 
كدصفي للشركة

 ALLEE حدم مقر التصفية في 8د-
الدار  اليبع  عين   DES CASIOPES

البيضلء
الييد   امليير  استقللة  -قبول 

مصطفى بوفتلس
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم  88635) .

6Iد6

FLASH ECONOMIE

 TRANSPORT TOUFIK
MOHAMMED

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 TRANSPORT TOUFIK

MOHAMMED  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة  
أنجلم د رقم 6د حي وديد بني مرار 

)م( - 68888 وودة  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  4د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 TRANSPORT TOUFIK  :

. MOHAMMED
نقل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع نيلبة عن الغير.
والدولية  الوطنية  البضلئع  -نقل 

نيلبة عن الغير.
عدليلت  ينفذ  وسيط  أو  تلور   -

االستيرام والتصدير..
تجزئة    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مرار  بني  وديد  حي  6د  رقم  د  أنجلم 

)م( - 68888 وودة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد توفيق مومني :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
588 حصة    : الييد محدد زيلني 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد توفيق مومني عنوانه)ا( حي 
اليالم بني مرار عدللة وودة  68888 

وودة  املغرب.
الييد محدد زيلني عنوانه)ا( موار 
وودة   عدللة  خللد  بني  لحدلم  اوالم 

68888 وودة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد توفيق مومني عنوانه)ا( حي 
اليالم بني مرار عدللة وودة  68888 

وودة  املغرب
الييد محدد زيلني عنوانه)ا( موار 
وودة   عدللة  خللد  بني  لحدلم  اوالم 

68888 وودة  املغرب
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 73)3.
7Iد6

FLASH ECONOMIE

FIGEACAERO MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

FIGEACAERO MAROC
مقرهل االوتدلعي:49 زنقة ولن 
ووريس كوتيي الدار البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري: 
32(973

في  املؤرخ   العلم  الجدع  بدقت�ضى 
الوحيد  الشريك  د282  شتن ر   38
امللمة  احكلم  وفًقل  يتصرف  للشركة 
 ، 997د  ف راير  3د  قلنون  من   (6
قرر أنه ال توود حلوة لحل الشركة 
حقوق  أن  من  الرغم  عل    ، مبكًرا 
رأس  من  الربع  من  أقل  امليلهدين 

امللل االوتدلعي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 87دد8).
I)د6

FLASH ECONOMIE

CULTI FARM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CULTI FARM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
  مقرهل اإلوتدلعي: اقلمة رامي 7 

زنقة سبتة الطلبق 2 مكتب رقم ) 
-  الدار البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري : 
93د523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد
CULTI FARM:تيدية الشركة

-وديع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
اانشطة الزراعية مثل إنتلج الحبوب 
والخضروات  والفواكه  والبقوليلت 

مهدل كلن نوعهل
وااغنلم  وامللشية  الدواون  تربية 
ذات  واملنتجلت  الحليب  وإنتلج 

الصلة واملشتقة-
وتيويق  وتصدير  استيرام 

ومعللجة املنتجلت املذكورة-
اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكتب   2 الطلبق  سبتة  زنقة   7 رامي 

رقم ) -  الدار البيضلء
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
88.888د  الشركة:  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي
ال  مبلرك سعيد  بن  الييد حدد 
بقيدة  حصة  888.د   : الكعبي  علمر 

88د مرهم للحصة
والعلئلية  الشخصية  :ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة
ال  مبلرك سعيد  بن  الييد حدد 

علمر الكعبي 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 439د8).

9Iد6

FLASH ECONOMIE

VEGGIE LIFE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VEGGIE LIFE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
  مقرهل اإلوتدلعي: اقلمة رامي 7 

زنقة سبتة الطلبق 2 مكتب رقم ) 
-  الدار البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري : 
95د523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد
VEGGIE LIFE تيدية الشركة

غرض الشركة بإيجلز
مثل  الزراعية  اانشطة  وديع 
والفواكه  والبقوليلت  الحبوب  إنتلج 

والخضروات مهدل كلن نوعهل-
وااغنلم  وامللشية  الدواون  تربية 
وإنتلج االبلن ومنتجلتهل ومشتقلتهل-

وتيويق  وتصدير  استيرام 
ومعللجة املنتجلت املذكورة-

اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكتب   2 الطلبق  سبتة  زنقة   7 رامي 

رقم ) - الدار البيضلء
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
88.888د  الشركة:  :مبلغ رأسدلل 

مرهم، مقيم كللتلجي
تريحيب  مبلرك  بن  هزاع  الييد 
88د  بقيدة  888.د حصة   : الهلوري 

مرهم للحصة
والعلئلية  الشخصية  :ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة
تريحيب  مبلرك  بن  هزاع  الييد 

الهلوري 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 442د8)
628I

FLASH ECONOMIE

LAHBIB COUTURE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAHBIB COUTURE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 83 زنقة 
ايت اورير شلرع موالي يوسف  - 
28888  الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LAHBIB COUTURE
خيلطة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
بيع   - النييج  خيلطة   - املالبس 

املنيوولت و أثلث التلبيتري..
83 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
 - يوسف   موالي  شلرع  اورير  ايت 

28888  الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : القزيبة  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  القزيبة  محدد  الييد 
حي موالي عبد هللا زنقة 88د رقم 98 
الدارالبيضلء   28888 الشق    عين 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  القزيبة  محدد  الييد 
حي موالي عبد هللا زنقة 88د رقم 98 
البيضلء  الدار   28888 الشق    عين 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 5د4د8).
Iد62
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FLASH ECONOMIE

 ACADEMIE ABOU CHARAF 
EL HAMMOUMI

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ACADEMIE ABOU CHARAF 
EL HAMMOUMI شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي امرييية 
4 زنقة 6 رقم 7د الطلبق د رقم د - 

28888  الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523347
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 ACADEMIE ABOU CHARAF EL

.HAMMOUMI
مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لقيلمة الييلرات.
: امرييية  عنوان املقر االوتدلعي 
 - د  د رقم  الطلبق  7د  6 رقم  زنقة   4

28888  الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : الحدومي  محدد  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

588 حصة    : الييد عزيز ري�ضى 
بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا( حي  ري�ضى  عزيز  الييد 
االمرييية د زنقة 36 رقم د2 28888  

الدارالبيضلء املغرب.

الييد محدد الحدومي عنوانه)ا( 

رقم   27 زنقة  الخطلب  ابن  عدر  حي 

د7  28888  الدارالبيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  ري�ضى  عزيز  الييد 
االمرييية د زنقة 36 رقم د2 28888 

الدار البيضلء املغرب

الييد محدد الحدومي عنوانه)ا( 

رقم   27 زنقة  الخطلب  ابن  عدر  حي 

د7  28888 الدار البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 447د8).

622I

HORIZON LINES SARL

ECO MAS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

HORIZON LINES SARL

شلرع محدد اليزيدي، إقلمة 

ااندلس، بلوك H، الطلبق اار�ضي، 

رقم 3 ، 93848، تطوان املغرب

ECO MAS »شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 

محدد الحراق, اقلمة ريلض تطوان, 

رقم 33. - 93888 تطوان املغرب.

»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

375)د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

تقرر  د282  أكتوبر  4د  في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:

 IEM INSTITUT D’ÉCONOMIE

ET MANAGEMENT

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بتطوان  بتلريخ 26 أكتوبر 

د282 تحت رقم 6)44.

623I

HORIZON LINES SARL

AWRAK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

HORIZON LINES SARL

شلرع محدد اليزيدي، إقلمة 

ااندلس، بلوك H، الطلبق اار�ضي، 
رقم 3 ، 93848، تطوان املغرب

AWRAK شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مرينل 

 ،–F– بيتش، العدلرة رقم 4، بلوك

الطلبق ااول، الشقة رقم )، طريق 

سبتة،  - 93288 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

4559د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تقرر  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 

8.888د  رأسدللهل  مبلغ    AWRAK

مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مرينل 

 ،–F– بلوك   ،4 رقم  العدلرة  بيتش، 

طريق   ،( رقم  الشقة  ااول،  الطلبق 

املغرب  املضيق   93288  - سبتة،  

نتيجة ل : الحل اليلبق اوانه.

مرينل  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

 ،–F– بلوك   ،4 رقم  العدلرة  بيتش، 

طريق   ،( رقم  الشقة  ااول،  الطلبق 

سبتة،  - 93288 املضيق املغرب. 

و عين:

و  عنلنو  محدد   الييد)ة( 
 4 رقم  أرابلل،  تنينتي  كليي  عنوانه)ا( 

ب، 7 م، سبتة 88د93 سبتة املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية:

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  6د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6934.

624I

AMR CENTER

CHINOUNE & FILS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA (

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA
MAROC

CHINOUNE & FILS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي العدلرة 

رقم 568، حي كيش االوماية الطلبق 
2 رقم 4 تدلرة - 2888د تدلرة املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د347د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CHINOUNE & FILS
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
تكنولوويل  إمارة  -استشلرات 
املعلوملت )م رمج ، محلل ، مصدم(.
العدلرة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
568، حي كيش االوماية الطلبق  رقم 
2 رقم 4 تدلرة - 2888د تدلرة املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : سفيلن  شنون  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سفيلن  شنون  الييد 
 72 عدلرة   3 مللكل  ااندلس  ريلض 
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شقة د حي الريلض الربلط  
88د8د الربلط املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  سفيلن  شنون  الييد 
 72 عدلرة   3 مللكل  ااندلس  ريلض 
88د8د  الربلط  الريلض  حي  د  شقة 

الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم )4)6.
625I

AMR CENTER

TRENTE NEUF
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA (

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA
MAROC

TRENTE NEUF شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي العدلرة 

رقم 568، حي كيش االوماية الطلبق 
2 رقم 5 - 2888د تدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د3472د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRENTE NEUF
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 
 ، )م رمج  املعلوملت  تكنولوويل  إمارة 

محلل ، مصدم(.

العدلرة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
568، حي كيش االوماية الطلبق  رقم 

2 رقم 5 - 2888د تدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد حديد :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حديد  محدد  الييد 
 92398 49 زنقة مو هوت مو ال نوي 
92258 ال ولرين   فيلنوف ال ولرين  

فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حديد  محدد  الييد 
 92398 49 زنقة مو هوت مو ال نوي 
92258 ال ولرين   فيلنوف ال ولرين  

فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د5)6.
626I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

JAKANI DECORS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وفلة شريك

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 95)  مكنلس ، 58888، 
مكنلس املغرب

JAKANI DECORS   شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 54 
شلرع سعقوب املنصور - 58888 

مكنلس املغرب.
وفلة شريك

رقم التقييد في السجل التجلري 
.392(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 84 أكتوبر د282 تم اإلعالم 
توزيع  و  مليكة  زراعي  الشريك  بوفلة 
لرسم   

ً
تبعل الورثة  عل   حصصه 

 2828 أكتوبر  6د  في  املؤرخ  اإلراثة 
بللشكل ااتي :

 58   ، وكلني   ودلل  الييد)ة( 
حصة .

 57   ، وكلني   محين  الييد)ة( 
حصة .

الييد)ة( عبد الحي  وكلني  ،  57 
حصة .

 36   ، وكلني   كريدة  الييد)ة( 
حصة .

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5845.
627I

GHALMY CONSEILS SARL AU

SOJAVERT  SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 23د EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
SOJAVERT  SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

اوبيالت سيدي بوعثدلن اقليم 
الرحلمنة - 43383 سيدي بوعثدلن 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOJAVERT  SARL AU
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 
للديلحلت  الحدائق  صيلنة  أعدلل 

الخضراء..
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اقليم  بوعثدلن  سيدي  اوبيالت 
بوعثدلن  43383 سيدي   - الرحلمنة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : ورمية  معقول  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ورمية  معقول  الييدة 
 43888   2996 رقم   82 الهنلء  حي 

قلعة اليراغنة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ورمية  معقول  الييدة 
 43888  2996 رقم   82 الهنلء  حي 

قلعة اليراغنة مغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ د8 نون ر 

د282 تحت رقم د453/282.
62(I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 STE ‘‘MORC TRANS ‘’ SARL
)(A.U

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 23د EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 STE ‘‘MORC TRANS ‘’ SARL
A.U)( شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د) ونلن 
الشعيبي قلعة اليراغنة قلعة 

اليراغنة 43888 قلعة اليراغنة 
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املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.(‘‘MORC TRANS ‘’ SARL (A.U
مقلول   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل البضلئع.
إنشلءات  أو  أعدلل  مقلول   -

مختلفة ؛.
د)   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ونلن الشعيبي قلعة اليراغنة قلعة 
اليراغنة  قلعة   43888 اليراغنة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبدالرزاق مرشد :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
مرشد  عبدالرزاق  الييد 
قلعة  الشعيبي  ونلن  د)  عنوانه)ا( 
اليراغنة  قلعة   43888 اليراغنة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
مرشد  عبدالرزاق  الييد 
قلعة  الشعيبي  ونلن  د)  عنوانه)ا( 
اليراغنة  قلعة   43888 اليراغنة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتلريخ 89 

نون ر د282 تحت رقم د583/282.
629I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE Y S M N
IMMOBILIER SARL

إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE Y S M N IMMOBILIER
SARL  »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: قصر 

تلزنلكت مدغرة الراشيدية  - 52888 
الراشيدية  املغرب .

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د529د.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير تيدية الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
توسيع نشلط الشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

عل   ينص  الذي  د8:  رقم  بند 
من  الشركة  تيدية  تغيير  مليلي: 
 STE اج    STE JASMIN NEGOCE

 Y.S.M.N IMMOBILIER
عل   ينص  الذي   :82 رقم  بند 
اج   التجلرة  نشلط  اضلفة  مليلي: 

انشطة الشركة 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم 556.
638I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE Y.S.M.N
IMMOBILIERSARL
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE Y.S.M.N IMMOBILIERSARL
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: قصر 

تلزنلكت مدغرة الراشيدية - 52888 
الراشيدية املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 23 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

اضلفة نشلط التجلرة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 STE Y.S.M.N تغيير اسم الشركة من
 STE JASMIN اج    IMMOBILIER

 NEGOCE
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

اضلفة نشلط التجلرة 
بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
 STE Y.S.M.N تغيير اسم الشركة من
 STE JASMIN اج    IMMOBILIER

 NEGOCE
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم 556.
Iد63

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE FATTAH MOTO SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE FATTAH MOTO SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : تجزئة 
الفالحة 82 رقم 44 الراشيدية  - 

52888 الراشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4483د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 
 STE FATTAH MOTO SARL حل 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة    AU
رأسدللهل  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
رقم   82 الفالحة  تجزئة  اإلوتدلعي 
الراشيدية   52888  - الراشيدية    44

املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:

الهيالجي   الفتلح    عبد  الييد)ة( 
 52888 الراشيدية  عنوانه)ا(  و 
)ة(  كدصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
تجزئة  وفي  د282  أكتوبر   27 بتلريخ 
 - الراشيدية    44 رقم   82 الفالحة 

52888 الراشيدية املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم 555.
632I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TART IGHRAN SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE TART IGHRAN SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

انكوريف ملعب تنجدام الراشيدية  
- 52888 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5443د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
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ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. TART IGHRAN SARL AU
اعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة .
قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
انكوريف ملعب تنجدام الراشيدية  - 

52888 الراشيدية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد محدد ايت عدي عنوانه)ا( 
تنجدام  ملعب  انكوريف  قصر 
الراشيدية   52888 الراشيدية  

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد ايت عدي عنوانه)ا( 
تنجدام  ملعب  انكوريف  قصر 
الراشيدية   52888 الراشيدية  

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

رقم -.
633I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRI MEDZER TRAV
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AGRI MEDZER TRAV SARL

AU  شركة ذات ميؤولية محدومة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 
سرغين الخنك الراشيدية  - 52888 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5429د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. AGRI MEDZER TRAV SARL AU
اعدلل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

اليقي الفالحي 
و اعدلل مختلفة .

قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 52888 سرغين الخنك الراشيدية  - 

الراشيدية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد  زروال  الييد 
 749 رقم  دد  بلوك  د  العلطي  عين 
الراشيدية   52888 الراشيدية 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  زروال  الييد 
 749 رقم  دد  بلوك  د  العلطي  عين 
الراشيدية 52888 الراشيدية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

رقم .

634I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ISMAILI FOOD SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE ISMAILI FOOD SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 
تلزنلكت مدغرة الراشيدية 

الراشيدية 52888 الراشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5445د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. ISMAILI FOOD SARL AU
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات .
قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تلزنلكت مدغرة الراشيدية الراشيدية 

52888 الراشيدية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
علوي  اسدلعيلي  لكبير  الييد 
املريني  عنلن  ابي  زنقة  عنوانه)ا( 
 52888 الراشيدية   البيطل   85 رقم 

الراشيدية املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
علوي  اسدلعيلي  لكبير  الييد 
املريني  عنلن  ابي  زنقة  عنوانه)ا( 
 52888 الراشيدية   البيطل   85 رقم 

الراشيدية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

رقم -.
635I

SOCIETE SAN METALS MANUFACTURING

 SOCIETE SAN METALS
MANUFACTURING

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

 SOCIETE SAN METALS
MANUFACTURING

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE SAN METALS
MANUFACTURING شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 

إقلمة الفتح 7د2 شلرع إبراهيم 
الروماني برولونج الطلبق د رقم3 

الدارالبيضلء الدار البيضلء 28399 
الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 SOCIETE SAN METALS  :

.MANUFACTURING
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 FABRICATION DES ARTICLES

MENAGES
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.IMPORT EXPORT

إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الروماني  إبراهيم  شلرع  7د2  الفتح 

برولونج الطلبق د رقم3 الدارالبيضلء 

الدار البيضلء 28399 الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:

 3588  : محدد  ورندي  الييد 

بقيدة 88د مرهم.

الييد ورندي عبد العلجي : 4888 

بقيدة 88د مرهم.

 : الدين  نور  هللا  بنعبد  الييد 

2588 بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  ورندي  الييد 

شلرع  سديف  الوحدة  تجزئة   3 رقم 

ابن الخطيب 38888 فلس املغرب.

العلجي  عبد  ورندي  الييد 

الوحدة  تجزئة   3 رقم  عنوانه)ا( 

 38888 الخطيب  ابن  شلرع  سديف 

فلس املغرب.

الدين  نور  هللا  بنعبد  الييد 

سيدف  تجزئة  3د  رقم  عنوانه)ا( 

فلس   38888 الخطيب  ابن  شلرع 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  ورندي  الييد 

شلرع  سديف  الوحدة  تجزئة   3 رقم 

ابن الخطيب 38888 فلس املغرب

العلجي  عبد  ورندي  الييد 

الوحدة  تجزئة   3 رقم  عنوانه)ا( 

 38888 الخطيب  ابن  شلرع  سديف 

فلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 48536.

636I

TOUDGHA ENGINS

TOUDGHA ENGINS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUDGHA ENGINS
املركز التجلري أبواب مراكش 

الضح .املنطقة 28 الطلبق االول 
 MARRAKECH ،48888 ، رقم 82د

MAROC
TOUDGHA ENGINS  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املركز 
التجلري أبواب مراكش الضح .

املنطقة 28 الطلبق االول رقم 82د - 
488888 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د2853د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. TOUDGHA ENGINS
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة  و اشغلل البنلء.
املركز   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الضح . مراكش  أبواب  التجلري 

املنطقة 28 الطلبق االول رقم 82د - 
488888 مراكش  املغرب .

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
8.888.888د مرهم، مقيم كللتلجي:

88.888د    : الييد بوصكي عدر  
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عدر   بوصكي  الييد 
حي اطلس رقم د2  23888 بني مالل  

املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عدر   بوصكي  الييد 
حي اطلس رقم د2  23888 بني مالل  

املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 88)29د.
637I

KAOUN

EDEN SIGNATURE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°7د  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EDEN SIGNATURE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 

ميلم تجزئة بوكلر الطلبق 3 الشقة 
رقم 4د بلب مكللة مراكش - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28589د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EDEN : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.SIGNATURE
-املنعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.

-وكللة عقلرية.
- أعدلل البنلء أو أعدلل متنوعة.

- استيرام وتصدير..
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 الطلبق  ميلم تجزئة بوكلر 
 48888 4د بلب مكللة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد أنس بالمي :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بالمي  أنس  الييد 
وليز  )د س  عدلرة   3 النخيل  تجزئة 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بالمي  أنس  الييد 
وليز  )د س  عدلرة   3 النخيل  تجزئة 

مراكش 48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بدراكش  بتلريخ - تحت رقم .
63(I

ألو مرحبل

ألو مرحبا
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ألو مرحبل
 AVENUE IDRISS EL HARTI

 N°2د EL MARSA – LAAYOUNE
 AVENUE IDRISS EL HARTI N°2د

 EL MARSA – LAAYOUNE،
70040، LAAYOUNE MAROC
ألو مرحبل شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
امريس الحلرثي رقم 2د املر�ضى-
العيون - 78848 املر�ضى-العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

37897
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  ملي  )د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ألو   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

مرحبل.
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املر�ضى- 2د  رقم  الحلرثي  امريس 
املر�ضى-العيون   78848  - العيون 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  كوثر  امكلوي  الييدة 
 78848   2( رقم  ف راىر   2( زنقة 

املر�ضى-العيون املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  امكلوي  الييد 
 78848   2( رقم  ف راىر   2( زنقة 

املر�ضى-العيون املغرب.
عنوانه)ا(  زكريلء  العدلري  الييد 
زنقة  بيروت رقم 86 78848 املر�ضى-

العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  كوثر  امكلوي  الييدة 
 78848   2( رقم  ف راىر   2( زنقة 

املر�ضى-العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو  7د  بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2))د.
639I

EL FACHTALI CONSEIL

 CAFE SNACK GLACIER LA
REFERENCE

فسخ عقد تييير حر اصل تجلري 

)ااشخلص الطبيعيون(
فسخ عقد تييير حر اصل تجلري

 CAFE SNACK GLACIER LA
REFERENCE

 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
أكتوبر د282  تم فسخ عقد التييير 
الييد)ة(   طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفته)ا(  اليدني  بن  عبدالحكيم  
مللك)ة( لألصل التجلري( الحلمل)ة( 
رقم   للتعريف  الوطنية  للبطلقة 
بللعنوان  القلطن)ة(    E24((42
 48888  - د  عبلم  54دسيدي 
والل   والييد)ة(  املغرب  مراكش 
حرا  ميير)ة(  )بصفته)ا(  لحرش 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل)ة(  )ة((  
القلطن)ة(   EE47946 للتعريف رقم  
بللعنوان بلبكلر 2 رقم 447  - 48888 
بللسجل  واملسجل  املغرب  مراكش 
التجلرية بدراكش  التجلري بلملحكدة 

تحت  عدم 56442 .

648I

EL FACHTALI CONSEIL

 CAFE SNACK GLACIER LA
REFERENCE

فسخ عقد تييير حر اصل تجلري 

)ااشخلص الطبيعيون(

فسخ عقد تييير حر اصل تجلري
 CAFE SNACK GLACIER LA

REFERENCE
 2( في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
أكتوبر د282  تم فسخ عقد التييير 
الييد)ة(  طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفته)ا(  برامة  الزهراء  فلطدة 
مللك)ة( لألصل التجلري( الحلمل)ة( 
رقم   للتعريف  الوطنية  للبطلقة 
بللعنوان  القلطن)ة(   E526673
 48888  - د  عبلم  سيدي  54د 
والل   والييد)ة(  املغرب  مراكش 
حرا  ميير)ة(  )بصفته)ا(  لحرش 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل)ة(  )ة((  
القلطن)ة(   EE47946 للتعريف رقم  
 447 رقم   2 بلبكلر  تجزئة  بللعنوان 
واملسجل  املغرب  مراكش   48888  -
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  بللسجل 

بدراكش تحت  عدم 56448 .

Iد64

EL FACHTALI CONSEIL

ELECTOMAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل الشكل القلنوني للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقلمة فلس الطلبق التلني شقة رقم 
9 شلرع موالي عبد هللا  مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
ELECTOMAR شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
و عنوان مقرهل االوتدلعي حي ازيكي 
 MARRAKECH 48888 - 5( 3 رقم

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.28663
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
9د28 تم تحويل  3د ملرس  في  املؤرخ 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات امليؤولية املحدومة« إج  »شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل   8( بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

9د28 تحت رقم 84287د.
642I

KAOUN

 SOCIETE D›INGENIERIE ET
 DE VALORISATION DES
)MINERAUX (SIVAMINE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

KAOUN
 N°7د  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE D›INGENIERIE ET
 DE VALORISATION DES

MINERAUX (SIVAMINE( شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 574 
 EX, ZONE DES( تجزئة الكرم
FERAILLEURS( مكتب رقم 2 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5(899
العلم  الجدع  بدقت�ضى 
أكتوبر   29 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 
مرهم«   7.888.888« قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«   6.(88.888« من  أي 
طريق  عن  مرهم«  «88.888).3د 
الشركة  ميون  مع  مقلصة  :إوراء 

املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 79)2د.

643I

malartci

STE AFORAGE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE AFORAGE SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي مقيم 

عند STE MALAR TCI شلرع عبد 
الكريم الخطلبي اقلمة اليالم 

الطلبق الثلني الشقة 2د بني مالل 
مقيم عند STE MALAR TCI شلرع 
عبد الكريم الخطلبي اقلمة اليالم 
الطلبق الثلني الشقة 2د بني مالل 

23888 بني مالل املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5)9دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 82 نون ر د282 تدت إضلفة 
الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :
النقل لصللح االخر.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 9د نون ر 

د282 تحت رقم 898د.

644I
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FIGENOUV

ADVISOR ART DECORT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

FIGENOUV
شلرع النصر عدلرة 6د شقة 3 ميور 
اليالم ، 58858، مكنلس املغرب
ADVISOR ART DECORT شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
املنزه 3 رقم 6)2د متجر رقم د 

بوفكران - 58888 مكنلس املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.454(9

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  شتن ر  3د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«488.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«   588.888« إج   مرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 92)4.
645I

FITO GEST

OUZTRANS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
OUZTRANS شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 

35 تجزئة املوظفين تنغير - 88)45  
تنغير  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.3989

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  3د أكتوبر  املؤرخ في 
OUZTRANS شركة ذات امليؤولية 

5.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 

رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

  45(88  - تنغير  املوظفين  تجزئة   35

تنغير  املغرب نتيجة لوقف النشلط.

و عين:

الييد)ة( لحو  الزين و عنوانه)ا( 

املغرب  تنغير     45(88 الفر�ضي  ايت 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

 35 د282 وفي رقم  3د أكتوبر  بتلريخ 

تجزئة املوظفين تنغير - 588)4 تنغير  

املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم 4د6د.

646I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SOCINVEST
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشلط الشركة

SOCINVEST

شركة  ذ ا ت  امليؤ و لية  ا ملحد و م 

ة ذات الشريك الو حيــد ر أ سدل لهل 

588.888.د   مرهم

مقر هل اال وتدل عي : : 3، شلرع  

طرابلس -  الربلط 

السجل التجلري : الربلط رقم 

7)253د

الوضعـية  الصلفـية أقـل عن ربع  
رأسدلل

اإلقـــرار بإستدرارية الشركة

الـوحـيـد  الـشـريك  قـرر  د. 

عــدم  د282   سبتد ر   38 ريخ   بــتل 

رغــم  وإسـتدـراريــتـهل  الشركة   حــل 

ربع   تـقـل عن  الصلفـية  أن وضعـيتـهل  
رأسدللهل اإلوتدلعي. 

ثم  اإل يـداع  الـقـل نـوني لـد     .2

بـتـل   ، لربلط  بل  رية   الـتجــل  الـدحكدـة  

م  عـد  تــحــت  نوقد رد282   24 يــخ   ر 

28827د.

مـقــتــطــف  مــن  أ وـــل  اإلشـــهــل ر

647I

JINOMATEX

BHF MODE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

JINOMATEX
 Lotissement Al andalous, El

 Aouama A, Numéro 81 RDC ،
9000، TANGER MAROC

BHF MODE شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الصنلعية املجد د8) ، الطلبق ااول 
والثلني ،  - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

22827د
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BHF  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MODE
صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املالبس استيرام و تصدير.
املنطقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الصنلعية املجد د8) ، الطلبق ااول 

والثلني ،  - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

288.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
 4.888   : العلفية  يلسين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد محدد شكل :  4.888 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 4.888   : الخيروني  عدر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  العلفية  يلسين  الييد 
العللية زنقة احدد السجلدل�ضي رقم 

7 9888 طنجة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  شكل  محدد  الييد 
املجد الزنقة 8د رقم 76 9888 طنجة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الخيروني  عدر  الييد 
�ضي يوال 6 ص 82 فلراميرو، موتريل،  

888)د غرنلطة إسبلنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  العلفية  يلسين  الييد 
العللية زنقة احدد السجلدل�ضي رقم 

7 9888 طنجة املغرب
حي  عنوانه)ا(  شكل  محدد  الييد 
املجد الزنقة 8د رقم 76 9888 طنجة 

املغرب
عنوانه)ا(  الخيروني  عدر  الييد 
�ضي يوال 6 ص 82 فلراميرو، موتريل،  

888)د غرنلطة إسبلنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 2438458د2دد.

64(I

مكتب املحلسبة الفل�ضي

ميرو ستة و خمسون
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

مكتب املحلسبة الفل�ضي
د عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93888، تطوان املغرب
ميرو ستة و خديون شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الجيش امللكي رقم 82د الطلبق 

الخلمس رقم 5 تطوان - 93888 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ميرو   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

ستة و خديون.
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املالبس واملنتجلت الجلدية .
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق  82د  رقم  امللكي  الجيش 
 93888  - تطوان   5 رقم  الخلمس 

تطوان املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 988   : اعبدنبيتن  رانية  الييدة 
حصة بقيدة 98.888 مرهم للحصة .
88د حصة    : مو�ضى  الييد عدر 

بقيدة 8.888د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة رانية اعبدنبيتن عنوانه)ا( 

هولندا 88888 اميترامم هولندا.
عنوانه)ا(  مو�ضى   عدر  الييد 
تجزئة الغولف شلرع د ZKT فيال كلبو 

نكريو 53د93 مرتيل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة رانية اعبدنبيتن عنوانه)ا( 

هولندا 88888 اميترامم هولندا
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم )347.
649I

AMJAD ANOUAR

IRCHAD BUSINESS CENTER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 8د N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI (4-(3
SLIMANE MAROC

 IRCHAD BUSINESS CENTER
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 
ومام وهلن زاوية شللرع بئرانزران 
و املغرب العربي شقة رقم 82 - 

4288د سيدي سليدلن املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د296
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 شتن ر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.IRCHAD BUSINESS CENTER
مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات
مركز توطين الشركلت
مركز التكوين املنهي.

اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
و  بئرانزران  شللرع  زاوية  وهلن  ومام 
املغرب العربي شقة رقم 82 - 4288د 

سيدي سليدلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : يوسف  أمجلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
588 حصة    : أنوار  الييد أمجلم 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يوسف  أمجلم  الييد 
حي اليالم بلوك د8 رقم دد 4288د 

سيدي سليدلن املغرب.
أنوار عنوانه)ا( حي  أمجلم  الييد 
بلم بلوك 4د رقم 2د 4288د سيدي 

سليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  أمجلم  الييد 
حي اليالم بلوك د8 رقم دد 4288د 

سيدي سليدلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بييدي سليدلن  بتلريخ 85 
أكتوبر 2828 تحت رقم 5/2828د2.
658I

LE PUBLICATEUR LEGAL

TROKI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة د5 رقم ) ق.ج 

الدار البيظلء التجزئة 6 الزنقة د5 
رقم ) ق.ج الدار البيظلء، 28458، 

الدار البيظلء املغرب
TROKI شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ب5دد 
مكرر زنقة الفرات الطلبق اليفلي 

املعلريف  الدارالبيضلء 88د28 
الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5دد522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TROKI
التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والتخزين  والشحن  والتوزيع 
املنتجلت  لجديع  التجلري  والتدثيل 

واليلع واملعدات من أي نوع
استشلرة في التييير.

ب5دد   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اليفلي  الطلبق  الفرات  زنقة  مكرر 
88د28  الدارالبيضلء  املعلريف  

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : لفقيه  بن  بشر   الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : الصلنع  مهدي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة بشر  بن لفقيه عنوانه)ا( 
مار   4 رقم  املحيط  حضلرة  اقلمة 
بوعزة النواصر 88د28 الدارالبيضلء 

املغرب.
عنوانه)ا(  الصلنع  مهدي  الييد 
مار   4 رقم  املحيط  حضلرة  اقلمة 
بوعزة النواصر 88د28 الدارالبيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة بشر  بن لفقيه عنوانه)ا( 
مار   4 رقم  املحيط  حضلرة  اقلمة 
بوعزة النواصر 88د28 الدارالبيضلء 

املغرب
عنوانه)ا(  الصلنع  مهدي  الييد 
مار   4 رقم  املحيط  حضلرة  اقلمة 
بوعزة النواصر 88د28 الدارالبيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 5دد522.

Iد65

LE PUBLICATEUR LEGAL

TW CASABLANCA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة د5 رقم ) ق.ج 

الدار البيظلء التجزئة 6 الزنقة د5 
رقم ) ق.ج الدار البيظلء، 28458، 

الدار البيظلء املغرب
TW CASABLANCA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4د2 
الطلبق اليفلي شلرع الزراوي ي 

الدارالبيضلء 28258 الدارالبيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
773د52
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TW  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CASABLANCA
مطعم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
او  املكلن  بعين  امليتهلكة  املوام  لبيع 

املنقولة وكذلك مقهى.
4د2   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ي  الزراوي  شلرع  اليفلي  الطلبق 
الدارالبيضلء   28258 الدارالبيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد شفيق :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  شفيق  محدد  الييد 
88د28  9)6 سيدي بوزيد   فيال رقم 

الجديدة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  شفيق  محدد  الييد 
88د28  9)6 سيدي بوزيد   فيال رقم 

الجديدة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 773د52.
652I

ETS BEN aaouinate 

 DARIBEL PROMOTEURS
CONSTRUCTEURS

شركة ذات امليؤولية املحدومة
حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

 DARIBEL PROMOTEURS

CONSTRUCTEURS شركة 

ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 

ملينة )2 ليزاريني زنقة رقم 2 حي 

الجذور الدارالبيضلء - 28888 

الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

56389د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  ينلير   25 في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

 DARIBEL PROMOTEURS

CONSTRUCTEURS  مبلغ رأسدللهل 

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

ليزاريني   2( ملينة  اقلمة  اإلوتدلعي 
زنقة رقم 2 حي الجذور الدارالبيضلء 

- 28888 الدارالبيضلء املغرب نتيجة 

ل : توقيف النشلط.

اقلمة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

حي   2 رقم  زنقة  ليزاريني   2( ملينة 

 28888  - الدارالبيضلء  الجذور 

الدارالبيضلء املغرب. 

و عين:

الييد)ة( نييم  بنيشو و عنوانه)ا( 

د2  شقة   2 طلبق  سبو  شلرع   7

الدارالبيضلء   28888 الدارالبيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: اقلمة ملينة )2 ليزاريني زنقة رقم 2 

حي الجذور الدارالبيضلء

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 29 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملرس د282 تحت رقم د77227.

653I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

NEKOUR TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9د,شلرع وبل ه ري ,امزورن ، 
32258، الحييدة املغرب

NEKOUR TRAVAUX شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حوض 
النكور ، ازكيرن ،بني بوعيلش، - 

32858 الحييدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.2645

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  يونيو   2( في  املؤرخ 
ذات  شركة   NEKOUR TRAVAUX
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
حوض  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
 - بوعيلش،  ،بني  ازكيرن   ، النكور 
32858 الحييدة املغرب نتيجة لقرار 

الشريك الوحيد.
و عين:

و  افقير  الدين   بدر  الييد)ة( 
النكور  حوض  ازكيرن  حي  عنوانه)ا( 
الحييدة   32858 بوعيلش  بني 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
حوض  وفي  د282  أكتوبر   84 بتلريخ 
 32858 النكور ازكيرن بني بوعيلش - 

الحييدة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 82 نون ر 

د282 تحت رقم 5)6.
654I

ECO FINANCE

YATO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

إنشلء فرع تلبع للشركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعلريف، 28378، الدار 

البيضلء املغرب
يلتو YATO شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23، زنقة 
بن منير الطلبق اليفلي، معلريف - 

28338 الدار البيضلء املغرب.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
4253د5.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تلبع  فرع  إنشلء 
 ،38 بللعنوان  الكلئن  و   - التيدية 
زنقة  و  كوتيي  تيوفيل  زنقة  زاوية 
 - كوتيي  حي  اليفلي،  سبو،الطلبق 
28868 الدار البيضلء املغرب و امليير 

من طرف الييد)ة( لحلو يلسين.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 5)7996.
655I

مكتب الصلبري

LTPEE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة
مكتب الصلبري

شلرع موجي إسدلعيل زنقة أكدير 
أبراج طنجة بلوكدالطلبق الثللث 
رقم29 طنجة ، 98888، طنجة 

املغرب
LTPEE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 
العزيزية  شلرع املدلكة العربية 

اليعومية ط 3 الرقم 28  - 
98888888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
29)9دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 



24013 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.LTPEE : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
مخت ر   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ومراسة  فحص   - واالختبلر  التحليل 
ااشغلل العلمة -  تصدير و استيرام .
اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
العربية  املدلكة  شلرع  العزيزية  
 -   28 الرقم   3 ط  اليعومية 

98888888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 58   : مصطفى  بوونوي  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

الييد لوبلت محدد    :  58 حصة 
بقيدة 888.د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

مصطفى  بوونوي  الييد 
عنوانه)ا( موار تلمدة  تددا نومرصيد 
ازيالل   23883 مالل  بني  ازيالل  

املغرب.
عنوانه)ا(  لوبلت محدد     الييد 
6 عدلرة  مجدع ميلر طنجة مجدوعة 
2 ط4 رقم 7د طنجة 98888 طنجة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
مصطفى  بوونوي  الييد 
عنوانه)ا( موار تلمدة  تددا نومرصيد 
ازيالل   23883 مالل  بني  ازيالل  

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   86 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 23)7.
656I

smaticomp

YELEN SPA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

YELEN SPA شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 34 شلرع 
يوسف ابن تلشفين الطلبق اار�ضي 
حي اإلنلرة د - 8د))2 املحددية 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د293

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 YELEN : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.SPA
صللون   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للتجديل.
عنوان املقر االوتدلعي : 34 شلرع 
اار�ضي  الطلبق  تلشفين  ابن  يوسف 
املحددية  8د))2   - د  اإلنلرة  حي 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
العلوي اإلسدلعيلي  الييدة عبلة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
العلوي اإلسدلعيلي  الييدة عبلة 

: 888د بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
العلوي اإلسدلعيلي  الييدة عبلة 
  34 درقم  اإلنلرة  حي  عنوانه)ا(  

8د))2 املحددية املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

العلوي اإلسدلعيلي  الييدة عبلة 
  34 رقم  د  اإلنلرة  حي  عنوانه)ا( 

8د))2 املحددية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملحددية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 2424.

657I

AMOURI CONSULTING

ESPACE CEREALES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
ESPACE CEREALES شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

اليوسفية الحي الصنلعي مكلرات  
شلرع اليوسفية الحي الصنلعي 
مكلرات  38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

273د3.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  يوليوز   86 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
عبدالحق  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   (75 الزموري 
الييد  لفلئدة   25.888 حصة  أصل 
يوليوز   86 بتلريخ  الزموري  علي  )ة( 

د282.
عبدالحق  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   625 الزموري 
الييد  لفلئدة   25.888 حصة  أصل 
يوليوز   86 بتلريخ  الزموري  )ة( ووام 

د282.
الزموري  )ة( علمل  تفويت الييد 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   258
25.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( علي 

الزموري بتلريخ 86 يوليوز د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 2د49.
65(I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 MAADMES SERVICES ET
TRAVAUX

إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°(6د APPT N°3 دer ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL  AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MAADMES SERVICES ET

TRAVAUX »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: حي زاوية 
بلملقدم شيشلوة - 888د4 شيشلوة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.5(3

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 27 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د8:  رقم  قرار 
 588 تفويت  عل   املصلمقة  مليلي: 
يدلكهل  التى  اوتدلعية  حصة 
في  املحين  عبد  ميكيرة  الييد 
 MAADMES SERVICES ETشركة
الييد  لفلئدة   TRAVAUX SARL

عزيز معدان  
عل   ينص  الذي   :82 رقم  قرار 
مليلي: تغيير الشكل القلنوني للشركة 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  من 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  اج  

ذات الشريك الوحيد
عل   ينص  الذي   :83 رقم  قرار 
من  و7   6 د،  الفصول  تعديل  مليلي: 

النظلم االسل�ضي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  د8:  رقم  بند 
مليلي: تغيير الشكل القلنوني للشركة 
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املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  من 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة  اج  

ذات الشريك الوحيد
بند رقم 86: الذي ينص عل  مليلي: 
الراسدلل  اصبح  التفويت  لهذا  تبعل 
للشركة)88.888,88د  االوتدلعي 
معدان  للييد  كليل  مدلوك  مرهم( 

عزيز
عل   ينص  الذي   :87 رقم  بند 
االوتدلعي  الراسدلل  حدم  مليلي: 
موزع  مرهم  املبلغ88.888,88د  في 
اج 888.د حصة اوتدلعية قيدة كل 
كليل  محررة  مرهم  واحدة88,88د 

ومخصصة للشريك الوحيد
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم د569/282.
659I

FIDUCIAIRE MOLIFID

BENSID FISH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
BENSID FISH شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 29دد - 92888 

العرائش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

دد25.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 - 29دد  رقم  الجديد  املغرب  »تجزئة 
92888 العرائش املغرب« إج  »تجزئة 
الطلبق   7(4 رقم  الجديد  املغرب 
 92888  -  86 رقم  الشقة  االول 

العرائش  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعرائش  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم د25د.
668I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

UNITOUR MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطلبي،عدلرة مركز أعدلل 
وليز،  الطلبق الثللث، مكتب رقم 

د2 ، 48888، مراكش املغرب
UNITOUR MAROC شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة 
رقمد، عدلرة D، إقلمة أحالم2، 

شلرع اامير موالي عبدالـله - 48888 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.4(35
 « شــركــة  مـيـيـرة  قرار  إثــر  عــلـى 
 ، ش.م.م   «  UNITOUR MAROC
تحويل   تم   د282  38 غشت  بــتــلريــخ 
للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
إقلمة   ،D عدلرة  رقمد،  »شقة  من 
اامير موالي عبدالـله  أحالم2، شلرع 
- 48888 مراكش املغرب« إج  »إقلمة 
الثلني،  الطلبق  وليز،   ،C أحالم 
رقم8د - 48888 مراكش   املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29673د.
Iد66

global audit partners

WEPARTNER GROUP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
WEPARTNER GROUP شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3د شلرع 
أحدد املججلتي إقلمة جي ألب  طلبق  

د شقة ) حي املعلريف - 28378 
الدار البيظلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.WEPARTNER GROUP
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات اإلمارية والتدريب.
عنوان املقر االوتدلعي : 3د شلرع 
ألب  طلبق   جي  إقلمة  املججلتي  أحدد 
د شقة ) حي املعلريف - 28378 الدار 

البيظلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد سبتي محدد :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 3 عنوانه)ا(  محدد  سبتي  الييد 
شلرع سيدي ابراهيم طلبق 3 شقة 4 
الدار البيضلء 28378 الدار البيظلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
 3 عنوانه)ا(  محدد  سبتي  الييد 
شلرع سيدي ابراهيم طلبق 3 شقة 4 
الدار البيضلء 28378 الدار البيظلء 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د75د8).
662I

global audit partners

RELAIS FINANCE
شركة امليلهدة

إنشلء فرع تلبع للشركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc

RELAIS FINANCE شركة امليلهدة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 27 شلرع 
وراند تتراس تولوز - 888د3 تولوز 

فرنيل.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د52362.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في د8 أكتوبر د282 تقرر إنشلء 
التيدية  تحت  للشركة   تلبع  فرع  
و   RELAIS CALL SUCCURSALE
البحتري  شلرع   5 بللعنوان  الكلئن 
الدار   28388  -   3 شقة   2 الطلبق 
طرف  من  امليير  و  املغرب  البيظلء 

الييد)ة( إبنرحو  عتدلن .
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 749د8).
663I

CABINET EL KOUHEN

FALCON CONSTRUCTION
إعالن متعدم القرارات

CABINET EL KOUHEN
 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52

CASABLANCA MAROC
 FALCON CONSTRUCTION
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«

 ANGLE :وعنوان مقرهل االوتدلعي
 BD. BIRANZARAN ET RUE DE

 LIBYE CASABLANCA 28338
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدم القرارات«



24015 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

رقم التقييد في السجل التجلري: 
845د27.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في )2 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
استدرار الشركة رغم خيلئر اكتر من 

ثلثي الربع )3/4( من الراسدلل
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
628.888.دد  زيلمة في رأسدلل بدبلغ 
8.888.888دمرهم  من  لرفعه  مرهم 
بإصدار  مرهم  628.888.د2  إج  
كل  مبلغ  وديدة  حصة  6.288دد 
واحدة 88د مرهم إلكتتلب و تيديد 
واوب  سلئل  مين  بدقلصة  املجدوع 

ااماء عل  الشركة
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
بدبلغ  الرأسدلل  تخفيض  مليلي: 
من  لخفضه  مرهم  628.888.دد 
628.888.د2 مرهم إج  8.888.888د 

مرهم إلمتصلص الخيلئر 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير الفصول 6 و 7 و املوافقة عل  

القلنون اا سل�ضي للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 4د6د8).
664I

FIDUNEL

IMPRIMERIE DU SIECLE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطلبق 3 رقم 6  الدار البيضلء ، 
28888، الدار البيضلء املغرب

IMPRIMERIE DU SIECLE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

لوبيوتس الزنقة د الرقم د4 سيدي 
مومن - 28482 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7د75).

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  ملي   2( في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 IMPRIMERIE DU الوحيد  الشريك 
 288.888 رأسدللهل  مبلغ    SIECLE
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
د4  الرقم  د  الزنقة  لوبيوتس  تجزئة 
سيدي مومن - 28482 الدار البيضلء 

املغرب نتيجة ل : ضعف املنلفية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
د4 سيدي  الرقم  د  الزنقة  لوبيوتس 
مومن - 28482 الدار البيضلء املغرب. 

و عين:
و  مغلغ  القلمر   عبد  الييد)ة( 
عنوانه)ا( مدر الحدائق تجزئة الكنز 
الدار   28598 اليبع  عين  د2  رقم 
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
د4  د الرقم  : تجزئة لوبيوتس الزنقة 

سيدي مومن
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

يوليوز د282 تحت رقم 9)52)7.
665I

SAFAA

ste B.H.S GMBH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
ste B.H.S GMBH شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 

68 زنقة لغليمي حي ونلن شقوري 
اسفي - 46888 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

ددد6.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  6د  في  املؤرخ 
ذات  شركة   ste B.H.S GMBH
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
شقوري  ونلن  حي  لغليمي  زنقة   68
اسفي - 46888 اسفي املغرب نتيجة 

ملنلفية.
و عين:

و  بنعي�ضى  خليل   الييد)ة( 
حي  لغليمي  زنقة   68 رقم  عنوانه)ا( 
اسفي   46888 اسفي  ونلن شقوري 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 6د نون ر د282 وفي رقم68زنقة 
 - اسفي  شقوري  ونلن  حي  لغليمي 

46888 اسفي املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2574.
666I

HADDAD CONSULTING

TAGBATI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 27د,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
TAGBATI شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7دد اقلمة 
الزرقلء زنقة ابن منير املعلريف الدار 

البيضلء 28888 الدار البيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
685د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   38

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAGBATI
الترويج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
7دد   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اقلمة الزرقلء زنقة ابن منير املعلريف 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : الحيين  اوالعربي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : ابراهيم  اوالعربي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الحيين  اوالعربي  الييد 
د2  عدلرة  ليراك  اقلمة  عنوانه)ا( 
الدار   28888 البيضلء  ) االلفة  رقم 

البيضلء املغرب.
الييد اوالعربي ابراهيم عنوانه)ا( 
8د  رقم   2 عدلرة  ملوية  وام  شلرع 
االلفة البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحيين  اوالعربي  الييد 
د2  عدلرة  ليراك  اقلمة  عنوانه)ا( 
 28888 البيضلء  االلفة   ( رقم 

CASABLANCA املغرب
ابراهيم  اوالعربي  الييد 
عدلرة  ملوية  وام  شلرع  عنوانه)ا( 
 28888 البيضلء  االلفة  8د  رقم   2

CASABLANCA املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.

667I
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FIRST EXPERTISE

MT ADVISORY SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

FIRST EXPERTISE
 BD MOHAMMED V 3-65(

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضلء املغرب
MT ADVISORY SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  س/أ 

املييرة الخضراء مركز ااعدلل ، 2د 
محج علي عبدالرزاق الطلبق 4 - 
88د28 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9633
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  9د28  27 مون ر  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    MT ADVISORY SARL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
املييرة  س/أ  اإلوتدلعي   مقرهل 
محج  2د   ، ااعدلل  مركز  الخضراء 
88د28   -  4 الطلبق  عبدالرزاق  علي 
الدارالبيضلء املغرب نتيجة ل : نقص 

في املوارم املللية.
س/أ  ب   التصفية  مقر  حدم  و 
 ، ااعدلل  مركز  الخضراء  املييرة 
 4 الطلبق  عبدالرزاق  علي  محج  2د 
الدارالبيضلء  - 88د28 الدارالبيضلء 

املغرب. 
و عين:

و  التوفيقي  مرام   الييد)ة( 
زراري  محدد  زنقة  دد  عنوانه)ا( 
شلرع أنفل منلر الدارالبيضلء 28338 
)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :  
س/أ املييرة الخضراء مركز ااعدلل 
 4 2د محج علي عبدالرزاق الطلبق   ،

الدارالبيضلء 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

يونيو 2828 تحت رقم 4د7353.

66(I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

SOCIETE CANINE MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N د

، 14000، KENITRA MAROC
  SOCIETE CANINE MAROC

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د5 بيس 
شلرع موالي عبد العزيز اقلمة امل 
مكتب رقم 7 - 4888د القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
63277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. SOCIETE CANINE MAROC
ترويض   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الكالب 
االستيرام و التصدير 

تجلرة املوام الغدائية الحيوانية  
د5 بيس   : عنوان املقر االوتدلعي 
امل  اقلمة  العزيز  عبد  موالي  شلرع 
القنيطرة  4888د   -  7 رقم  مكتب 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : شكلح  سعيد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  شكلح  سعيد  الييد 
تجزئة االندلس الرقم 9)8د 4888د 

القنيطرة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  شكلح  سعيد  الييد 
تجزئة االندلس الرقم 9)8د 4888د 

القنيطرة  املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 5579.
669I

مكتب أخيلر خديجة

 ENTREPRENEUR
 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب أخيلر خديجة
شلرع الجيش امللكي اقلمة ايدلن 
طلبق 4 رقم 7 تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
 ENTREPRENEUR TRAVAUX

 DIVERS OU CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي القلعة 
شلرع مروسكيين رقم 35 املضيق 
تطوان TETOUAN 93288 املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 ENTREPRENEUR TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION
االعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
خدملت  البيتنة-  البنلء-  مختلفة 
االلومنيوم-تركيب  متعدمة-االعدلل 

واالصالح الكهربلء وامللء .
عنوان املقر االوتدلعي : حي القلعة 
املضيق   35 رقم  مروسكيين  شلرع 
تطوان TETOUAN 93288 املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : ابراهيم  الخراز  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

888د   : ابراهيم  الخراز  الييد 
بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  الخراز  الييد 
مدر  الفرابي  شلرع  العليق  فم  حي 

رقم9 93288 املضيق املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراهيم  الخراز  الييد 
مدر  الفرابي  شلرع  العليق  فم  حي 

رقم9 93288 املضيق املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6957.
678I

NA CONSEIL

 STE LOCATIVE
 IMMOBILIERE DE

MARRAKECH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص
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NA CONSEIL
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE LOCATIVE IMMOBILIERE
DE MARRAKECH شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي   

 47RUE LOUBNANE IMM
 AL MARWA APPT N° 82

 GUILIZ MARRAKECH - 48888
.marrakech maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د7574.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
 PATRICK )ة(  الييد  تفويت 
88د.6د LEHUEDE حصة اوتدلعية 
لفلئدة   حصة  88د.6د  أصل  من 
 OULLADJ  KAMEL )ة(  الييد 

بتلريخ )2 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   8( بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم د2926د.
Iد67

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

AKSOUAL PROPERTIES
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

RUE MOHAMED ELد5د 
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AKSOUAL PROPERTIES شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5 مكرر 
زنقة الحرية - 48888 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.42723

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  د3  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ    AKSOUAL PROPERTIES
وعنوان  مرهم  8.888,88د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي 5 مكرر زنقة الحرية 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888  -

توقف نشلط الشركة.
 R  475 و حدم مقر التصفية ب 
 TENSIFT SEMLALIA - 48888

مراكش املغرب. 
و عين:

  NORBERT الييد)ة( 
  475 عنوانه)ا(  و   BIRKEMEYER
 R TENSIFT SEMLALIA 48888
مراكش املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )2979د.

672I

تلملة لإلستشلرة

 STE IKCHAL DES TRAVAUX
ET SERVICES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تلملة لإلستشلرة
حي ميدونة بلوك درقم 77الطلبق 
2بني مالل ، 23888، بني مالل 

املغرب
 STE IKCHAL DES TRAVAUX ET
SERVICES شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

تيغرمت نليت شخنون تيزي نييلي - 
23852 أغبللة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 IKCHAL DES TRAVAUX ET

.SERVICES
في  : مقلول  بإيجلز  الشركة  غرض 

ااشغلل املختلفة أو البنلء.
موار   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - نليت شخنون تيزي نييلي  تيغرمت 

23852 أغبللة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : حدو  والعيري  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حدو  والعيري  الييد 
تيزي  شخنون  نليت  تيغرمت  موار 

نييلي  23852 أغبللة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حدو  والعيري  الييد 
تيزي  شخنون  نليت  تيغرمت  موار 

نييلي  23852 أغبللة  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  تلملة   بقصبة  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم )3د.
673I

secotrages snc

A.V.W.T
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة امريس اليلموري بللعربي 

ووه عروس مكنلس ، 58888، 

مكنلس املغرب
A.V.W.T شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر 

كلئن برقم 9دد كريلن اليعيدية  - 
58888 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.A.V.W.T
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلمة والبنلء-تجلرة علمة.
متجر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - اليعيدية   كريلن  9دد  برقم  كلئن 

58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : عزيزة  بريط  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عزيزة  بريط  الييدة 
 58888 اليعيدية  كلريلن  9دد 

مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  بريط  الييد 
 58888 اليعيدية  كلريلن  9دد 

مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5878.
674I
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FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SERBOUTI DECO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

SERBOUTI DECO شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار آيت 
عبد اليالم والم فنلن وامي زم  - 

25358 وامي زم  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
225د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SERBOUTI DECO
مقلولة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

صبلغة
أشغلل مختلفة
تلور متفلوض.

عنوان املقر االوتدلعي : موار آيت 
 - زم   وامي  فنلن  والم  اليالم  عبد 

25358 وامي زم  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : اليربوتي  عزيز  الييد 

حصة بقيدة 988 مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اليربوتي  عزيز  الييد 

 25358 الضوء  مار  حي   27 الزقة 

وامي زم  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  اليربوتي  عزيز  الييد 

 25358 الضوء  مار  حي   27 الزقة 

وامي زم املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوامي زم  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم د4/282د2.

675I

STE  FIDU  WHITE

STORDEK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

STORDEK شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 28 

غشت - 88)65 تلوريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.343

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    STORDEK الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

 - غشت   28 حي  اإلوتدلعي  مقرهل 

 : ل  نتيجة  املغرب  تلوريرت   65(88

عدم تحقيق الهدف االوتدلعي.

 28 حي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

غشت - 88)65 تلوريرت املغرب. 

و عين:

و  كروم  القلمر   عبد  الييد)ة( 
 28 حي  زايو  زنقة   648 عنوانه)ا( 

املغرب  تلوريرت   65(88 غشت  

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بتلوريرت   االبتدائية 

د282 تحت رقم د4/282)3.
676I

العيلط زينب

PROMO44 IMMOBILIER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

العيلط زينب
شلرع الداي ولد سيدي بلبل زنقة 

 AV DAY الوالء اقلمة الصفل تطوان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN
املغرب

PROMO44 IMMOBILIER شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق 
وام الو 3.5 كم  بني معدان تطوان 
تطوان 948888 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د95)2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROMO44 IMMOBILIER
الترويج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
عنوان املقر االوتدلعي : طريق وام 
الو 3.5 كم  بني معدان تطوان تطوان 

948888 تطوان املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:

 3.334   : االمين  العيري  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

العيري  طه  محدد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة   3.333   :

للحصة .
 3.333   : حومة  يلسين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املغرب  عنوانه)ا(  املغرب  الييد 

58د93 مرتيل املغرب.
العيري  طه  محدد  الييد 
عنوانه)ا( شلرع الجيش امللكي مجدع 
الربيع رقم د3 93888 تطوان املغرب.
الييد يلسين حومة عنوانه)ا( حي 
د3  مرب  املخلزن  وام  شلرع  املحيط 

رقم 2 93888 املضيق املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  االمين  العيري  الييد 
شلرع  الرملل  مجدع  نيكرو  كلبو  حي 
قرطبة رقم 7د 58د93 مرتيل املغرب
العيري  طه  محدد  الييد 
عنوانه)ا( شلرع الجيش امللكي مجدع 
الربيع رقم د3 93888 تطوان املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 8558.

677I

FIDOGEST SARL

IMMOLIJE » ايموليج«
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDOGEST SARL
 N° 95 RUE د LOT LALLA

 KHADIJA ETAGE 83 BD TAH
 AIN CHOCK CASABLANCA ،
20300، CASABLANCA MAROC
IMMOLIJE » ايدوليج« شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 96 
شلرع آنفل الطلبق 9 الشقة د9 إقلمة 

ربيع آنفل الدار البيضلء - 28388  
الدار البيضلء املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

IMMOLIJE » ايدوليج«.
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري
االشغلل املتنوعة املرتبطة بللبنلء.

عنوان املقر االوتدلعي : الرقم 96 
شلرع آنفل الطلبق 9 الشقة د9 إقلمة 
  28388  - البيضلء  الدار  آنفل  ربيع 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد منتبه محدد :  388 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 388   : خللد  االنطلري  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 388   : يونس  العزوازي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد منتبه محدد عنوانه)ا( حي 
عدلرة  النصر  اقلمة  عبدهللا  موالي 
الدار   28388 البيضلء  الشق  6 عين 

البيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  خللد  االنطلري  الييد 
6د  رقم   99 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 
الدار   28388 البيضلء  الشق  عين 

البيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  يونس  العزوازي  الييد 
املنطقة الصنلعية اوالم صللح تجزئة 
الدار   28388 النواصر   4 شقة  3د 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

الييد منتبه محدد عنوانه)ا( حي 
عدلرة  النصر  اقلمة  عبدهللا  موالي 
الدار   28388 البيضلء  الشق  6 عين 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 757د8).
67(I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE MOUMITRAV SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MOUMITRAV SARL AU 
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي: قصر 
مكدلن غريس العلوي كلديدة 

52258 كلديدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
97)3د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم   2828 يونيو  9د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE تيديتهل    بدختصر  االقتضلء 

 MOUMITRAV SARL AU
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية
قصر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
كلديدة  العلوي  غريس  مكدلن 

52258 كلديدة املغرب
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  الشركة:  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد: مومني عبد الواحد 888د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد مومني عبد الواحد عنوانه 
اعثدلن  يحيى  ايت  تدحراش  قصر   :

كلديدة 52258 كلديدة املغرب
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد مومني عبد الواحد عنوانه 
اعثدلن  يحيى  ايت  تدحراش  قصر   :

كلديدة 52258 كلديدة املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  بللرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2828 تحت رقم 554
679I

FNMCOMPTA

IMMOBILIERE CANDIDE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة
FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2د
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 87

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

IMMOBILIERE CANDIDE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 25 شلرع 
عالل بن عبد هللا شقة رقم 9د - 
طنجة - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9933د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    IMMOBILIERE CANDIDE
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
عالل  شلرع   25 اإلوتدلعي  مقرهل 
طنجة   - 9د  رقم  شقة  هللا  عبد  بن 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   98888  -

ضعف التدويل.
و حدم مقر التصفية ب 25 شلرع 
 - 9د  رقم  شقة  هللا  عبد  بن  عالل 

طنجة - 98888 طنجة املغرب. 
و عين:

و  املجري  اليالم   عبد  الييد)ة( 
ولمع  الزيتونة  عين  موار  عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   98888 البحراويين  

كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم )826د.

6(8I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

TISCARDES MA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدثل قلنوني للشركة

TISCARDES MA

مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب

TISCARDES MA »شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: د تجزئة 

اوسكلر م روكة خنيفرة - - خنيفرة 

املغرب.

»تعيين مدثل قلنوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.3863

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

وتبعل  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  ودم  ميير)ين(  لتعيين 

املدثل)ين( القلنوني)ين(: 

- خيلري محدد

ذات  شركة  أ  م  تييكلمس 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

ب:  اإلوتدلعي  مقرهل  الكلئن  الوحيد 

خنيفرة   - م روكة   اوسكلر  تجزئة  د 

املغرب
عند  التجلري  السجل  رقم 

االقتضلء: 3863

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 486.

Iد)6
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LEADER FINANCE

KHAWATER MARRAKECH
فسخ عقد تييير حر اصل تجلري 

)ااشخلص املعنويون(
فسخ عقد تييير حر اصل تجلري

KHAWATER MARRAKECH
العلم  الجدع  بدقت�ضى  
 KHAWATER لشركة  االستثنلئي 
مقرهل  الكلئن   MARRAKECH
حي  لخضر  مرب   24  : ب  االوتدلعي 
 - مراكش   لقديم  الزيتون  ريلض 
في  املؤرخ  املغرب  مراكش     48888

د8 يوليوز د282 تقرر مليلي:
التييير الحر لألصل   فسخ عقد 
24 مرب لخضر   : الكلئن ب  التجلري 
مراكش  لقديم  الزيتون  ريلض  حي 
املوقع   ، املغرب  مراكش    48888  -
 KHAWATER شركة  طرف  من 
مللكة  بصفتهل   :  MARRAKECH
  ILARIA شركة  و  التجلري  لألصل 

بصفتهل مييرة حرة.
6(2I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسلت املتعدم االستشلرات

ش م م

 STE DRAA TAFILALTE
MINING SARL  شركة درعة 

تافياللت للمناجم ش.م.م
إعالن متعدم القرارات

مكتب الدراسلت املتعدم 
االستشلرات  BEPOLYCO ش م م
رقم 8دد حي الحيني شلرع موالي 
رشيد ورزازات ، 45888، ورزازات 

املغرب
 STE DRAA TAFILALTE MINING

SARL  شركة مرعة تلفياللت 
للدنلوم ش.م.م »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: موار اودو  

ايت والل النقوب زاكورة - 47782 
زاكورة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

995د.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 9د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
يوسف   عديري  الييد  فوت   حيت 
458 حصة مدل مجدوعه 988 حصة 
للييدين عديري  الشركة  في راسدلل 
ابر اهيم وعديري محدد  225 حصة 

لكل واحد منهدل
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تعيين الييد ابراهيم عديري كديير 
وحيد للشركة وملك ملدة غيرمحدومة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :2( رقم  بند 

مليلي: تغير امليير للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بزاكورة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 7)3.

6(3I

CAPRICOF

MAXIPREV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
MAXIPREV شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
بوركون زنقة وعفر ابن حبيب 

اقلمة املشرق 2 الطلبق ااول رقم 3 
الدارالبيضلء 28488 الدارالبيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
633د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAXIPREV
غرض الشركة بإيجلز : صيدلية.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  وعفر  زنقة  بوركون 
 3 2 الطلبق ااول رقم  اقلمة املشرق 
الدارالبيضلء   28488 الدارالبيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 5.888   : سدير  وسيم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سدير  وسيم  الييد 
بولو  أطلنتيد  شلرع  الشرطة  حي   22
البيضلء  الدار   28428 البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سدير  وسيم  الييد 
بولو  أطلنتيد  شلرع  الشرطة  حي   22
البيضلء  الدار   28428 البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9)7993.
6(4I

CAFIGEC

EASY MOTO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
EASY MOTO شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تقلطع 
شلرع سعقوب املنصور 3 و زنقة 

اسحلق ابن حنين الطلبق د’ الشقة 
د - 88د28 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3656(9
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر   2828 ف راير   85 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد EASY MOTO  مبلغ 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
شلرع  تقلطع  اإلوتدلعي  مقرهل 
سعقوب املنصور 3 و زنقة اسحلق ابن 
88د28   - د  الشقة  د’  الطلبق  حنين 
الدار البيضلء املغرب نتيجة ل : أزمة 

مللية و اقتصلمية.
تقلطع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
زنقة  و   3 املنصور  سعقوب  شلرع 
الشقة  د’  الطلبق  ابن حنين  اسحلق 

د - 88د28 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة( رشيد  نلور و عنوانه)ا( 
فرنيل 88د28 فرنيل فرنيل كدصفي 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ف راير 2828 تحت رقم 27د732.
6(5I

CAFIGEC

 SOCIETE MATERIEL
 INDUSTRIEL ET

SCIENTIFIQUE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa
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maroc
 SOCIETE MATERIEL

  INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 264 شلرع 
ابراهيم روماني طريق الجديدة 

اقلمة الوفلق رقم 7د - 88د28 الدار 
البيضلء املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

دد)64د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( و ران 

بشر  كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
د8  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 437)79.
6(6I

ASMAA MEDIA GROUP

ATRANEB
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شلرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 
28 ال رنو�ضي البيضلء، 28888، 

البيضلء املغرب
ATRANEB شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
االمل حي القدس اقلمة اخالص 
3 عدلرة 4  - 28888 الدارالبيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
دد3326.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    ATRANEB الوحيد  الشريك 
رأسدللهل 88.888,88د مرهم وعنوان 
حي  االمل  تجزئة  اإلوتدلعي  مقرهل 

 -   4 3 عدلرة  اخالص  اقلمة  القدس 
نتيجة  املغرب  الدارالبيضلء   28888

ل : عدم االشتغلل.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 3 اخالص  اقلمة  القدس  حي  االمل 
الدارالبيضلء   28888  -   4 عدلرة 

املغرب. 
و عين:

و  ابوطللب  لحبيب    الييد)ة( 
االمل  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 28888  4 شقة   3 االخالص  اقلمة 
)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6)882).
6(7I

CAFIGEC

YAMOS HOLDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YAMOS HOLDING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د4 ، 

شلرع الزرقطوني اقلمة حدلم د8 - 
88د28 الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.429689
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 84 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
«8د4 ، شلرع الزرقطوني اقلمة حدلم 
د8 - 88د28 الدار البيضلء املغرب« 

الطلبق  كوتيي  سبو  زنقة   23« إج  
البيضلء   الدار  88د28   - اليفلي 

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 84 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799882.
6((I

fiduciairelaperformance

AGRI EL MONTAZAH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 3د RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
AGRI EL MONTAZAH شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 

د38 تجزئة الفتح 2 توالل مكنلس 
MEKNES 58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د5469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AGRI  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.EL MONTAZAH
غرض الشركة بإيجلز : ترافو ميفير 

او كونيتريكييون .
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكنلس  توالل   2 الفتح  تجزئة  د38 

MEKNES 58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : معنون  محدد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الفرشوني:   العزيز  عبد  الييد 

588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   معنون  محدد  الييد 
توالل   2 الفتح  تجزئة  د38   رقم 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب.

الفرشوني  العزيز  عبد  الييد 
رقم   86 العيكري  الحي  عنوانه)ا( 

 58888 مكنلس   البيلتين   26(

مكنلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(   معنون  محدد  الييد 
توالل   2 الفتح  تجزئة  د38   رقم 

مكنلس 58888 مكنلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د492.

6(9I

HAPPY COMPTA SARL

MEGASTAR COFE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

MEGASTAR COFE  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الحين 2 اقلمة هند الطلبق االر�ضي  

- 23888 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د99دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل  د8 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. MEGASTAR COFE
غرض الشركة بإيجلز : مقهى .

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الحين 2 اقلمة هند الطلبق االر�ضي  

- 23888 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : اعشيبلت   الكريم  عبد  الييد 
مرهم   58.888 بقيدة  حصة   588

للحصة .
  : الصوفي   اللطيف  عبد  الييد 
مرهم   58.888 بقيدة  حصة   588

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اعشيبلت   الكريم  عبد  الييد 
عنوانه)ا( حي بن عدي زنقة 5 رقم د3  

23888 بني مالل املغرب.
الصوفي   اللطيف  عبد  الييد 
 54 رقم   2 الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

23888 بني مالل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اعشيبلت   الكريم  عبد  الييد 
عنوانه)ا( حي بن عدي زنقة 5 رقم د3  

23888 بني مالل املغرب
الصوفي   اللطيف  عبد  الييد 
 54 رقم   2 الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

23888 بني مالل  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم )84د.
698I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SILVIA AXS
- TRANSPORT - SARLAU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE SILVIA AXS TRANSPORT

SARLAU - - شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم )7‘ 

املركب التجلري’ سيدي يوسف 

ابن علي’ مراكش. مراكش. 48888 

مراكش. املغرب..

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.97(33

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تقرر حل  د282  38 غشت  في  املؤرخ 

 STE SILVIA AXS TRANSPORT

ميؤولية  ذات  شركة   -  - SARLAU

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

املركب   ’7( رقم  اإلوتدلعي  مقرهل 

علي’  ابن  يوسف  سيدي  التجلري’ 

مراكش.   48888 مراكش.  مراكش. 

وبلء  انتشلر  لد/-  نتيجة  املغرب. 

كورونل 9د28.

2/- انهيلر املجلل الييلحي بلنتشلر 

مدينة  في  9د28  كورونل  املرض 

مراكش..

و عين:

و  بلمي  اليعدية   الييد)ة( 

اكدال’  الييلحية  املنطقة  عنوانه)ا( 

4’ شقة  القنطرة’ ونلح اوريكل  اقلمة 

املغرب.  48888 مراكش.  6’ مراكش. 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

رقم  وفي  د282  غشت   38 بتلريخ 

يوسف  التجلري’ سيدي  املركب   ’7(

 48888 مراكش.  مراكش.  علي’  ابن 

مراكش. املغرب..

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

26 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم 4)7)2د.

Iد69

ML EXPERTS

 SAFRAN ELECTRONICS &

DEFENSE MOROCCO
إعالن متعدم القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SAFRAN ELECTRONICS &

DEFENSE MOROCCO »شركة  

امليلهدة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: مطلر 

محدد الخلمس - النواصر  - 88د28 

الدار البيضلء   املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.2(6423

املجلس  مداوالت  بدقت�ضى 

تم  د282  ملي   26 في  املؤرخ  اإلماري 

اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 

وويل  الييد  استقللة   - مليلي: 

في  كعضو  منصبه  من  بركوك�ضي 

 Safran لشركة   اإلماري  املجلس 

.Electronics&Defense Morocco

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799469.

692I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE LAARASSI-CASH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE LAARASSI-CASH شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

لعرا�ضي شلرع البحر اابيض  

املتوسط  - 62888 النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7دد23

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LAARASSI-CASH

غرض الشركة بإيجلز : وسيط في 

تحويل ااموال والخدملت املللية 

والكهربلء  امللء  فواتير  استخالص 

والهلتف واانترنت.

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

اابيض   البحر  شلرع  لعرا�ضي 

املتوسط  - 62888 النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : محدد  الزموري  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  الزموري  الييد 

 62852 شيكر  بني  عوطيطة  موار  

النلظور املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  الزموري  الييد 

 62852 شيكر  بني  عوطيطة  موار  

النلظور املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 82 نون ر 

د282 تحت رقم دد43.

693I
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ML EXPERTS

SADRIKA
شركة امليلهدة

توسيع نشلط الشركة 

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC

SADRIKA شركة امليلهدة
وعنوان مقرهل االوتدلعي  3 شلرع 
ويهلني ، إقلمة عثدلن ، راسين - 
28888  الدار البيضلء املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

92227د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تم تعديل  83 غشت  املؤرخ في 

نشلط الشركة كدل يلي :
• الغرض الرئي�ضي للشركة هو:

الكحولية  املشروبلت  بيع   -
بللتجزئة )شراء وبيع وتوزيع( ؛

• كدل سشدل نشلط الشركة:
-ااغدية العلمة والخدملت الحرة
أي  وإمارة  وبيع  وحيلزة  إنشلء   -
وااغذية  البقللة  مجلل  في  مؤسية 

العلمة ؛
- مشلركة الشركة بجديع الوسلئل 
الجديدة  التجلرية  ااعدلل  وديع  في 
أو  الدمج  عدليلت  أو  امليلهدلت  أو 

التحللفلت أو املشلريع املشتركة ؛
أي  وإمارة  وبيع  وحيلزة  إنشلء   -
وال   ، الييلحة  مجلل  في  مؤسية 
مثل  الترفيه  وأملكن  املطلعم  سيدل 

النوامي الليلية ؛
)الفنلمق   املنتجعلت  إمارة   -
واملجدعلت الييلحية ومور الضيلفة 

وغيرهل(
املنلطق  وديع  وبنلء  تأوير   -

الييلحية واملنتجعية.
أو   / و  سيلحي  حدث  أي  إمارة   -

ثقلفي ؛
- مشلركة الشركة بجديع الوسلئل 
في وديع الشركلت التي تم إنشلؤهل أو 
، والتي قد تكون  إنشلؤهل  التي سيتم 
سيدل  وال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
وديدة  شركلت  إنشلء  طريق  عن 

أو  اندملج  عدليلت  أو  ميلهدلت  أو 
تحللفلت أو مشلريع مشتركة. .

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3دد799.
694I

CAFIGEC

SEDRATYPROD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
SEDRATYPROD شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 38 
الشقة ) زنقة موالي أحدد لوكيلي 
حيلن  - 88د28 الربلط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

28995د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أبريل  2د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
مخدد  )ة(  الييد  تفويت 
اوتدلعية  حصة  888.د  الصدراتي 
لفلئدة   حصة  888.د  أصل  من 
2د  بتلريخ  ميلمح  كريم  )ة(  الييد 

أبريل د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 3)98دد.
695I

MONSEF ALAMI

KARAM MARKET
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

KARAM MARKET شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سلحة بلب 

العين رقم 3 ,شفشلون - 888د9 
شفشلون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
639د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KARAM MARKET
مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ومطعم.
سلحة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بلب العين رقم 3 ,شفشلون - 888د9 

شفشلون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : يوسف  اليدلر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يوسف  اليدلر  الييد 
شلرع موالي علي بن راشد رقم 26 حي 
اليوق، شفشلون 888د9 شفشلون 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  اليدلر  الييد 
شلرع موالي علي بن راشد رقم 26 حي 
اليوق، شفشلون 888د9 شفشلون 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د  بتلريخ  بشفشلون   االبتدائية 

يوليوز د282 تحت رقم د99/282.
696I

CAFIGEC

SNACK LE NAUTICA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
SNACK LE NAUTICA شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د26 شلرع 
وام مورة ولفة الطلبق اليفلي 7، 

اقلمة رامي زنقة سبتة ، املكتب رقم 
) 88د28 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د43353.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 SNACK LE الوحيد  الشريك  ذات 
8.888د  رأسدللهل  مبلغ    NAUTICA
د26  مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
اليفلي  الطلبق  ولفة  مورة  وام  شلرع 
املكتب   ، سبتة  زنقة  رامي  اقلمة   ،7
رقم ) 88د28 الدار البيضلء املغرب 
نتيجة ل : - أزمة مللية و اقتصلمية.

د26  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
شلرع وام مورة ولفة الطلبق اليفلي - 

88د28 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة( رشيد  تلور و عنوانه)ا( 
فرنيل 88د28 فرنيل فرنيل كدصفي 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 8( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799356.

697I

FIDUCIAIRE AKIF

 LE COMPTOIR DES PIECES

DE RECHANGES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°9د

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE د

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

 LE COMPTOIR DES PIECES

DE RECHANGES شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مجدوعة 

التقدم ج ه 2 رقم 7د الطلبق 2 

ال رنو�ضي  - 8د286 الدارالبيضلء 

املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.479249

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

املؤرخ في دد أكتوبر د282 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

رقم   2 ه  ج  التقدم  »مجدوعة  من 

8د286   - ال رنو�ضي    2 الطلبق  7د 

الدارالبيضلء املغرب« إج  »شلرع تيزي 

وسلي إقلمة 4د الطلبق د شقة  رقم 

3 عين اليبع  - 8)285 الدارالبيضلء  

املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د8825).

69(I

CAFIGEC

A PASANISI & CO
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

A PASANISI & CO شركة ذات 

امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 68 زنقة 

ااطلس الطلبق د تقلطع كتينلس - 

88د28 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

44487د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تقرر حل  25 أكتوبر  املؤرخ في 

 A املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

رأسدللهل  مبلغ    PASANISI & CO

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

الطلبق  ااطلس  زنقة   68 اإلوتدلعي 

الدار  88د28   - كتينلس  تقلطع  د 

أزمة   -   : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 

مللية و اقتصلمية.

و حدم مقر التصفية ب 68 زنقة 

 - كتينلس  تقلطع  د  الطلبق  ااطلس 

88د28 الدار البيضلء املغرب. 

و عين:

و  بلسلني�ضي  لويجي   الييد)ة( 

ايطلليل  88د28  ايطلليل  عنوانه)ا( 

ايطلليل كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 658)79.

699I

omnium management

MAROC BOULES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
MAROC BOULES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر4 
اقلمة ب أ 8د تجزئة مرزاقة عين 
اليدن فلس - 38888 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAROC BOULES
غرض الشركة بإيجلز : - بيع لوازم 

الريلضة.
- التصدير و االستيرام.

- التداول.
متجر4   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عين  مرزاقة  تجزئة  8د  أ  ب  اقلمة 
اليدن فلس - 38888 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : بنعبو  رحدة  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بنعبو  رحدة  الييدة 
تلونلت   34888 تلونلت  االماري  الحي 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعبو  رحدة  الييدة 
تلونلت   34888 تلونلت  االماري  الحي 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 88)4.
788I

la sincérité إنتدلئية 

 SOCIETE PHARMACIE
OULED TAIB DE FES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتدلئية
زنقة بئر أنزران عدلرة ٣ الشقة 
١٣ شلرع محدد الخلمس فلس ، 

38888، فلس املغرب
 SOCIETE PHARMACIE OULED
TAIB DE FES شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار أوالم 
الطيب العليل طريق إيدوزار فلس - 

38888  فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 SOCIETE PHARMACIE OULED

.TAIB DE FES
الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مهنة  مدلرسة  هو  الشركة  من 

الصيدلة الصيدالنية
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للدنتجلت  بللتقييط  البيع   •
وااموية

الطبية والجراحية  املعدات  بيع   •
واملنتجلت شبه الصيدالنية

• استيفلء الوصفلت الطبية
• تحضير الدواء

عنوان املقر االوتدلعي : موار أوالم 
 - فلس  إيدوزار  طريق  العليل  الطيب 

38888  فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

588.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
  : اليدلحي  حينلء  الييدة 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  5.888د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اليدلحي  حينلء  الييدة 
طيق  اليلسدين  تجزئة  5د  عنوانه)ا( 
إيدوزار فلس 38888  فلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

اليدلحي  حينلء  الييدة 
طيق  اليلسدين  تجزئة  5د  عنوانه)ا( 

إيدوزار فلس 38888  فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   82 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )2)4.
Iد78

MLM FINANCE

QUICKLY LUXURY CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°4 9د EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

QUICKLY LUXURY CAR شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب رقم 
د عدلرة 47 امليلر  - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7)283د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   87

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.QUICKLY LUXURY CAR

تأوير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.

مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 48888  - امليلر    47 عدلرة  د  رقم 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد محدد الريمي :  688 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

 488   : النجدلوي  علمل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الريمي  محدد  الييد 

 2 االشقة  دد  عدلرة  روبيس  اقلمة 

مراكش   48888 اليفلي   الطلبق 

املغرب.

الييد علمل النجدلوي عنوانه)ا( 

* * * ايطلليل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الريمي  محدد  الييد 

 2 االشقة  دد  عدلرة  روبيس  اقلمة 

مراكش   48888 اليفلي   الطلبق 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم دد296د.

782I

CAFIGEC

HILI CONSULTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

HILI CONSULTING شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 

دد زنقة عزيز بالل الطلبق 5 شلرع 

الزرقطوني معلريف - 88د28 الدار 

البيضلء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

697دد3.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  ف راير  8د  في  املؤرخ 

ذات  شركة   HILI CONSULTING

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
شلرع   5 الطلبق  بالل  عزيز  زنقة  دد 

الدار  88د28   - معلريف  الزرقطوني 

البيضلء املغرب نتيجة ل- أزمة مللية 

و اقتصلمية.

و عين:

و  بنجلون  هبة    الييد)ة( 

عنوانه)ا( تدلرة 88د28 تدلرة املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

رقم  وفي  د282  ف راير  8د  بتلريخ 
شلرع   5 الطلبق  بالل  عزيز  زنقة  دد 

الدار  88د28   - معلريف  الزرقطوني 

البيضلء املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 29 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 3د2)79.

783I

FIMAG

TRANSPORT AYNES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIMAG
67 زنقة 5د ريلض العلجي 
الدارالبيضلء ، 28558، 
الدارالبيضلء املغرب

TRANSPORT AYNES  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 محج 
مرس اليلطلن الطلبق ااول شقة 
رقم 3 - 28498 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
25د389.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر حل  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 TRANSPORT الوحيد  الشريك 
8.888,88د  رأسدللهل  مبلغ   AYNES
 26 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
ااول  الطلبق  اليلطلن  مرس  محج 
3 - 28498 الدار البيضلء  شقة رقم 
النشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجلري.
و حدم مقر التصفية ب 26 محج 
شقة  ااول  الطلبق  اليلطلن  مرس 
رقم 3 - 28498 الدار البيضلء املغرب. 

و عين:
الييد)ة( عبد القلمر   عنقوري و 
 Rue Boilly 59438 St ,عنوانه)ا( 6د
Pol Sur Mer  - - فرنيل كدصفي )ة( 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 84 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 68))79.

784I
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CITITEX SARL

CITITEX
إعالن متعدم القرارات

CITITEX SARL
 Résidence Flores C, Immeuble
 n°1, Rue Figuig 1°etage n°9 ،

90000، Tanger MAROC
CITITEX  »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: د اقلمة 
فلورس س  زنقة فكيك  الطلبق د 
رقم 9 - 98888 طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.4469
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 28 شتن ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تأكيد ورثة املرحومة هنلء ططري

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مليلي: املصلمقة عل  الهبلت و تفويت 

الحصص بين الشركلء
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
من   7 امللمة  تعديل  تم  لذلك  وفقل 

القلنون االسل�ضي
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247738.
785I

إئتدلنيلت محلسب ااعدلل

افيد حسون تر
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

إئتدلنيلت محلسب ااعدلل
د شلرع إفريقيل الطلبق ااول مكتب 
رقم 3 ، 92888، العرائش املغرب

ترافيد حيون شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي نجزئة 
نلصر د رقم 73 الطلبق ااول  - 

92888 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : ترافيد 

حيون.
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير.
نجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - ااول   الطلبق   73 رقم  د  نلصر 

92888 العرائش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بالل حيون :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : برقيوش  شيدلء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بالل حيون عنوانه)ا( موار 
الحيلسنة قيلمة العوامرة اللوكوس 

52د92 القصر الكبير املغرب.
الييدة شبدلء برقيوش عنوانه)ا( 
برشلونة إسبلنيل 8 برشلونة إسبلنيل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

الييد بالل حيون عنوانه)ا( موار 
الحيلسنة قيلمة العوامرة اللوكوس 

58د92 القصر الكبير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعرائش  بتلريخ 38 ملرس 

د282 تحت رقم د228/282.
786I

GRADE  FABRIC SARL .AU

GRADE  FABRIC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRADE  FABRIC SARL .AU
26 شلرع مرس سلطلن شقة 3 طلبق 
د، 28886، الدار البيضلء املغرب
GRADE  FABRIC شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
مرس  سلطلن  شقة 3  طلبق د - 
28886 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد5233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.GRADE  FABRIC
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
النييج  منتجلت  وديع  في  الخيلطة 
أو  القطن  من  املالبس  ووديع 
الصوف أو البولييتر أو الجلد أو أي 

ملمة أخر 
صنع املالبس واملعدات العيكرية 

واملدنية املختلفة...
عنوان املقر االوتدلعي : 26 شلرع 
 - د  طلبق    3 شقة  سلطلن   مرس  

28886 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د   : مبلغ رأسدلل الشركة 

مرهم، مقيم كللتلجي :
888.د   : ميتطيع  نبيل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ميتطيع  نبيل   الييد 
 28478  3 رقم   25 زنقة   3 املييرة 

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ميتطيع  نبيل   الييد 
 28478  3 رقم   25 زنقة   3 املييرة 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د4834.
787I

AFA PARTNERS

 HKSOUSS LOGISTIQUE
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT B N° 385 AGADIR BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

  HKSOUSS LOGISTIQUE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي النور 
زنقة 887د رقم ) طراست إنزكلن - 

6358) إنزكلن املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

245(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملي   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. HKSOUSS LOGISTIQUE SARL
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
النقل  لألشخلص،  الييلحي  الوطني 
للغير،  البضلئع  انواع  الوطني لجديع 
و  املركبلت  وديع  تأوير  و  شراء 
املعدات  لنقل ااشخلص و البضلئع، 
و  امليكلنيكي  اإلصالح  و  الصيلنة، 
النقل،  مركبلت  لجديع  اإللكتروني 
التأوير  و  املشلركة  و  اإلستغالل 
لووييتية  منطقة  و  ميتومع  اي 

وإصالخ ميكلنيكي..
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عنوان املقر االوتدلعي : حي النور 
 - إنزكلن  ) طراست  رقم  887د  زنقة 

6358) إنزكلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : وندوزي  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد خللد إشوتن :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الييد حين وندوزي 
بوركلن  اراك  )د  رقم  د53  زنقة 

اكلمير 8888) اكلمير املغرب.
عنوانه)ا(  إشوتن  خللد  الييد 
بوركلن  اراك  6د  رقم   583 زنقة 

اكلمير 8888) اكلمير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الييد حين وندوزي 
بوركلن  اراك  )د  رقم  د53  زنقة 

اكلمير 8888) اكلمير املغرب
عنوانه)ا(  إشوتن  خللد  الييد 
بوركلن  اراك  6د  رقم   583 زنقة 

اكلمير 8888) اكلمير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
26 أكتوبر  االبتدائية بلنزكلن  بتلريخ 

د282 تحت رقم 2257.

78(I

FIDUCIAIRE AKIF

KUNAFATCOM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°9د

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE د
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
KUNAFATCOM شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 

نروس حي وفيق عدلرة م شقة 2 - 

88د26  برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

63)5د

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   24

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KUNAFATCOM

غرض الشركة بإيجلز : إنتلج و بيع 

وإستيرام   تصدير  ـ  للحلويلت  عجلئن 

موام للحلويلت .

إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 -  2 شقة  م  عدلرة  وفيق  حي  نروس 

88د26  برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : صدقي  فلطدة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  صدقي  فلطدة  الييدة 

تجزئة نييرين رقم د 88د26 برشيد 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  صدقي  فلطدة  الييدة 

تجزئة نييرين رقم د 88د26 برشيد 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   89 بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 352د.

789I

FIDUASSAF CONSEIL

ARMONY PARIS -ارموني باري
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
384 شلرع إبراهيم الروماني 

إقلمة الشفلء شقة 8د الطلبق 5 
املعلريف الدارالبيضلء، 8)283، 

الدارالبيضلء املغرب
ARMONY PARIS -ارموني بلري 

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
االول تجزءة اليعد بلوك ب اقلمة 
اد سيدي بنور 8)283 سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
69د3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  4د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

ARMONY PARIS -ارموني بلري.
حالقة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النيلء.
الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اقلمة  ب  بلوك  اليعد  تجزءة  االول 
بنور  سيدي   283(8 بنور  سيدي  اد 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد يونس غزالن :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد يونس غزالن عنوانه)ا( 5د 
فرنيل  كالملر  االخضر  الطريق  زنقة 

92248 بلريس فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد يونس غزالن عنوانه)ا( 5د 
فرنيل  كالملر  االخضر  الطريق  زنقة 

92248 بلريس فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم 8)283.
8Iد7

Cap Conseils

FIRST CHOICE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
مالءمة النظلم ااسل�ضي للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,383
20390، Casablanca Maroc
FIRST CHOICE »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 4 زنقة 

كالفيلور حي امليتشفيلت  - 28583 
الدار البيضلء املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في د2 أكتوبر د282

ااسل�ضي  النظلم  مالءمة  تقرر 
القلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 
بأحدث  ااسل�ضي  النظلم  تحديث 
أحكلم القوانين رقم 85-د2 و 8د-24 
املكدلة واملعدلة لقلنون 96-5 املتعلق 
بللشركلت ذات امليؤولية املحدومة و 
تم  التي  القلنونية  التغييرات  إمملج 

إوراؤهل ماخل الشركة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
دد  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د888).
Iدد7

omnium management

N.G NORA CAFE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة
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omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
N.G NORA CAFE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 48 
تجزئة موالي حفيظ حي محددية 
عين قلموس فلس - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

69675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 N.G  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NORA CAFE
غرض الشركة بإيجلز : -استغالل 

املقهى.
 48 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
محددية  حي  حفيظ  موالي  تجزئة 
فلس   38888  - فلس  قلموس  عين 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد يلسين نكلبي :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة الهوارية مراز :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة سديرة مريم نكلبي :  258 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
258 حصة    : نكلبي  ر�ضى  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد يلسين نكلبي عنوانه)ا( موار 
بوعلي  عين  الحل�ضي  مو�ضى  سيدس 
فلس   38888 فلس  سعقوب  موالي 

املغرب.

عنوانه)ا(  مراز  الهوارية  الييدة 
عين  الحل�ضي  مو�ضى  سيدس  موار 
 38888 فلس  سعقوب  موالي  بوعلي 

فلس املغرب.
نكلبي  مريم  سديرة  الييدة 
فرنيل   86888 فرنيل  عنوانه)ا( 

فرنيل.
نكلبي عنوانه)ا( رقم  الييد ر�ضى 
املعلريف   2 الثور طلبق  ابو  زنقة   48
البيضلء  الدار   28888 البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد يلسين نكلبي عنوانه)ا( موار 
بوعلي  عين  الحل�ضي  مو�ضى  سيدس 
فلس   38888 فلس  سعقوب  موالي 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   29 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4388.
2Iد7

FINANCE CENTER

 ROMA TASS  شركة
EQUIPEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 59(

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 ROMA TASS  شركة
EQUIPEMENT شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي الكرم 
رقم 3د6  - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28399د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة   بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

.ROMA TASS EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجلز : - مقلول في 

مختلف أعدلل البنلء والتشييد.
- تلور

- استيرام وتصدير.
عنوان املقر االوتدلعي : حي الكرم 
رقم 3د6  - 48888 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

588 حصة    : البلز  الييد محدد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : الطويل  رضوان  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  البلز  محدد  الييد 
سعلمة 3 عدلرة 57 رقم 2 تلمنصورت  

48888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الطويل  رضوان  الييد 
م  ي  ح  البيتلت   2 رقم   6 مجدوعة 

8888د الربلط املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  البلز  محدد  الييد 
سعلمة 3 عدلرة 57 رقم 2 تلمنصورت  

48888 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  الطويل  رضوان  الييد 
م  ي  ح  البيتلت   2 رقم   6 مجدوعة 

8888د الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29624د.
3Iد7

omnium management

KOUNOUZ PRINT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc

KOUNOUZ PRINT شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قطعة 

36د شلرع ابن هيتم الحي الصنلعي 

سيدي براهيم فلس - 38888 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

97د78

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   2(

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KOUNOUZ PRINT

غرض الشركة بإيجلز : - مطبعة.

و  املختلفة  ااعدلل  في  مقلول   -

البنلء.

- التداول..

قطعة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الصنلعي  الحي  هيتم  ابن  شلرع  36د 

فلس   38888  - فلس  براهيم  سيدي 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : العدراني  املهدي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد املهدي العدراني عنوانه)ا( 

تجزئة  س  ز   2(8 عدلرة   ( شقة 

فلس   38888 فلس  تغلت  الحديقة 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
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الييد املهدي العدراني عنوانه)ا( 
تجزئة  س  ز   2(8 عدلرة   ( شقة 
فلس   38888 فلس  تغلت  الحديقة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5886.
4Iد7

FINANCE CENTER

 YAN شركة
DEVELOPPEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 59(

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 YAN DEVELOPPEMENT شركة
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

عالل الفل�ضي مركب حبوس 2 عدلرة 
 الشقة د2 الطلبق 5.   - 48888 

َ
أ

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28397د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة  بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

.YAN DEVELOPPEMENT
منعش   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.
البنلء  أعدلل  في مختلف  - مقلول 

والتشييد.
- االشغلل العدومية والطرقية.

- نقل البضلئع.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عالل الفل�ضي مركب حبوس 2 عدلرة 
 48888  -    .5 الطلبق  د2  الشقة   

َ
أ

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : الييد إبراهيم الكنتلوي   

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 988   : الييد محدد طه حيبي  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الكنتلوي    إبراهيم  الييد 
  32 رقم   3 بلوك   2 ايزيكي  عنوانه)ا( 

48888 مراكش املغرب.
حيبي   طه  محدد  الييد 
بلوك  ابتيلم  اقلمة  اسيل  عنوانه)ا( 

ب رقم دد 48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الكنتلوي    إبراهيم  الييد 
  32 رقم   3 بلوك   2 ايزيكي  عنوانه)ا( 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29623د.

5Iد7

 EL MAKRINI VETEMENTS CONFECTIONNES

SARL

 EL MAKRINI VETEMENTS
CONFECTIONNES SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 EL MAKRINI VETEMENTS
CONFECTIONNES SARL

HAY NAJIBA RUE (( N دد RDC-
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 EL MAKRINI VETEMENTS

CONFECTIONNES SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

 HAY وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
NAJIBA RUE (( N دد RDC-
 TANGER - 98888 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

د)د7دد

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  ملي   28

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

 EL MAKRINI VETEMENTS

.CONFECTIONNES SARL

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 ACHAT ET VENTE TOUS

 TYPES DE VÊTEMENTS

.CONFECTIONNES

 HAY  : االوتدلعي  املقر  عنوان 

NAJIBA RUE (( N دد RDC-

 TANGER - 98888 TANGER

.MAROC

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

 FATIHA EL MAKRIN الييدة 

 HALDOUN RUE ( عنوانه)ا( 

 N8د-TANGER 98888 TANGER

.MAROC

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

 FATIHA EL MAKRINI الييدة 

 HAY IBN KHALDOUN عنوانه)ا( 

 RUE ( N8د-TANGER 98888

TANGER MAROC

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   87 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم )د53.

6Iد7

RGCM

NATRAD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RGCM

شلرع الجيش امللكي58 عدلرة 
الشبلب الشقة رقم 5 الطلبق االول 

املحددية ، 88)28، املحددية 

املغرب

NATRAD شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق ابن 
زيلم اقلمة النجمي رقم 3 بنيليدلن - 

3888د بنيليدلن املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2597

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    NATRAD الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

زيلم  ابن  طريق  اإلوتدلعي  مقرهل 

 - بنيليدلن   3 رقم  النجمي  اقلمة 

 : نتيجة ل  3888د بنيليدلن املغرب 

عدم وووم اي نشلط.

و حدم مقر التصفية ب طريق ابن 
زيلم اقلمة النجمي رقم 3 بنيليدلن - 

88)28 بنيليدلن املغرب. 

و عين:

و  نلمي  العزيز   عبد  الييد)ة( 

 24 رقم  االكللبتوس  حي  عنوانه)ا( 

كدصفي  املغرب  املحددية   28(88

)ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  سليدلن   ب ن  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 36).

7Iد7
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omnium management

 INSTITUT MAROCAINE
 DU CINEMA ET DE LA

TELEVISION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
 INSTITUT MAROCAINE DU

 CINEMA ET DE LA TELEVISION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د3 
اقلمة ملمضل شلرع لال مريم املدينة 

الجديدة فلس - 38888 فلس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د6625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير   28
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 INSTITUT MAROCAINE DU

.CINEMA ET DE LA TELEVISION
االنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 
)الييندل،  البصري  اليدعي 

التلفزيون، الوتلئقي..(.
معهد اليدعي البصري..

د3  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املدينة  مريم  لال  شلرع  ملمضل  اقلمة 
الجديدة فلس - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
ابراهيم االمري�ضي الحيني  الييد 

مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د   :
للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

ابراهيم االمري�ضي الحيني  الييد 
أسدلء  لال  شلرع  8د  رقم  عنوانه)ا( 
فلس   38888 فلس  ج  م   27 الشقة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ابراهيم االمري�ضي الحيني  الييد 
أسدلء  لال  شلرع  8د  رقم  عنوانه)ا( 
فلس   38888 فلس  ج  م   27 الشقة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ف راير  )د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 764.

I)د7

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE XBETON
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
)) شلرع موالي اسدلعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 88د26، 
برشيد املغرب

SOCIETE XBETON شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 47 زنقة 
تلنييفت الطلبق ااول حي الهد   - 

88د26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د59د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE XBETON

-دنقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير

-2 تلور او وسيط يقوم بللتصدير 

واالستيرام.

47 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 

تلنييفت الطلبق ااول حي الهد   - 

88د26 برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 458.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

588.د    : تيغرين  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

ااخطراوي  ابراهيم  الييد 

مرهم  88د  بقيدة  حصة  588.د    :

للحصة .

الييد أحدد ااخطراوي :  588.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد يوسف تيغرين عنوانه)ا( 

مجدوعة  الجديد   مومن  سيدي 

الدار   28482  72 رقم   27 زنقة   7

البيضلء املغرب.

ااخطراوي  ابراهيم  الييد 

حي  تلنييفت  زنقة   47 عنوانه)ا( 

الهد   88د26 برشيد املغرب.

الييد أحدد ااخطراوي عنوانه)ا( 

47 زنقة تلنييفت حي الهد   88د26 

برشيد املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد يوسف تيغرين عنوانه)ا( 

مجدوعة  الجديد   مومن  سيدي 

الدار   28482  72 رقم   27 زنقة   7

البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  7د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 483د.

9Iد7

CT2I

CT2I
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CT2I
 Bd Rachidi- Sidi Belyout ,58

 CASA، 20200، CASABLANCA
MAROC

CT2I شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
 Casablanca – 58, Bd Rachidi-

 Sidi Belyout - 28288 CASA
.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.46(773
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ملرس   26 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
أوشريف  أنس  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   4.499
)9.99 حصة لفلئدة  الييد )ة( مليلء 

بوطللب بتلريخ 26 ملرس د282.
أوشريف  أنس  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   9.99(
 26 بتلريخ  وييتيو  ثروست  كلبتلل 

ملرس د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 26 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملي د282 تحت رقم 779973.
728I

CT2I

CT2I
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

CT2I
 Bd Rachidi- Sidi Belyout ,58

 CASA، 20200، CASABLANCA
MAROC

CT2I شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل االوتدلعي 
 Casablanca – 58, Bd Rachidi-
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 Sidi Belyout - 28288 CASA
.MAROC

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.46(773
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ملرس   26 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
• تحقيق االستثدلرات العقلرية.

• تشييد املبلني أو حيلزتهل بقصد 
تأويرهل أو أي شكل آخر من أشكلل 

توفيرهل ؛
• القيلم بجديع العدليلت الالزمة 
لتشغيل هذه املبلني ، وال سيدل تنفيذ 

أعدلل البنلء والتجديد والتأهيل.
 3 - التعديالت الالحقة عل  املوام 

و 6 و 7 من النظلم ااسل�ضي..
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 26 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملي د282 تحت رقم 779973..
Iد72

ASMAA MEDIA GROUP

MARINA DAMIANE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شلرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 
28 ال رنو�ضي البيضلء، 28888، 

البيضلء املغرب
MARINA DAMIANE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 
البهر ليند ب زنقة مهدي بن بركة 

رقم 7د الطلبق 4 بوركون - 28888 
الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4((657

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير  )د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MARINA DAMIANE
التصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشراء و بيع املجوهرات الثدينة.
اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بركة  بن  مهدي  زنقة  ب  ليند  البهر 
 28888  - بوركون   4 الطلبق  7د  رقم 

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بومعير  سعيد  الييد 
بلوك ت اي رقم 5 حي الرولء في هللا ح 

ي م 8888د الربلط املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بومعير  سعيد  الييد 
بلوك ت اي رقم 5 حي الرولء في هللا ح 

ي م 8888د الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ف راير د282 تحت رقم 764365.
722I

ML EXPERTS

ATLANTIC FOODS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
ATLANTIC FOODS  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي املنطقة 

الصنلعية أوالم صالح ، التجدع رقم 
28 ، قطلع 7د ، مائرة بوسكورة ، 

محلفظة النواصر . - *****  الدار 
البيضلء املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.47647
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
املكدالت  وتوزيع  استيرام 

الغذائية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3د886).

723I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

APIBEN
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

APIBEN شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 7 
شلرع 3 حي اللة يلقوت عين نقبي  - 

38888 فلس  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
782(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.APIBEN

تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 
النحل.

 7 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - نقبي   عين  يلقوت  3 حي اللة  شلرع 

38888 فلس  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد لهدلم بنلني امريس :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
امريس  بنلني  لهدلم  الييد 
اللة  حي   3 شلرع   7 رقم  عنوانه)ا( 
فلس    38888 نقبي   عين  يلقوت 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
امريس  بنلني  لهدلم  الييد 
اللة  حي   3 شلرع   7 رقم  عنوانه)ا( 
فلس    38888 نقبي   عين  يلقوت 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 65د5.

724I

مكتب مو�ضى

CENTRE D›AFFAIRE SADKI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�ضى
حي املحددية بلوك ا رقم 8د ، 

62888، النلظور املغرب
 CENTRE D›AFFAIRE SADKI

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة  رقم 
3د  الطلبق  3 حي املطلر زنقة الريف 
الكبير النلظور - 62888 النلظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
ددد23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CENTRE D’AFFAIRE SADKI
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااعدلل
االستيرام والتصدير

عنوان املقر االوتدلعي : شقة  رقم 
3د  الطلبق  3 حي املطلر زنقة الريف 
النلظور   62888  - النلظور  الكبير 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد صلمقي :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  صلمقي  محدد  الييد 
حي االندلس زنقة اليلسدين الطلبق 2 
رقم )8 وودة 68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  صلمقي  محدد  الييد 
حي االندلس زنقة اليلسدين الطلبق 2 
رقم )8 وودة 68888 وودة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 2د نون ر 

د282 تحت رقم 4392.
725I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

MAHMOUD DENTAIRE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

MAHMOUD DENTAIRE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د7 ا تجزئة 
املنزه سلسس طريق سيدي حرازم  - 

38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
73د78

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAHMOUD DENTAIRE
غرض الشركة بإيجلز : بيع وتوزيع 

منتجلت وأوزاء طب ااسنلن.
ا  د7   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
سيدي  طريق  سلسس  املنزه  تجزئة 

حرازم  - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الييد اخريبش محدوم 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد اخريبش محدوم عنوانه)ا( 
د7 ا تجزئة املنزه سلسس طريق سيدي 

حرازم  38888 املغرب املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد اخريبش محدوم عنوانه)ا( 
د7 ا تجزئة املنزه سلسس طريق سيدي 

حرازم  38888 املغرب املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4973.
726I

MLM FINANCE

STE TIMIZAR N SOUS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°4 9د EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 STE TIMIZAR N SOUS SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل رقم 
92 شلرع تيخزريت سيدي يوسف 
بنعلي مراكش - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28455د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TIMIZAR N SOUS SARL
مختلف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل البنلء.
عنوان املقر االوتدلعي : محل رقم 
يوسف  سيدي  تيخزريت  شلرع   92
مراكش   48888  - مراكش  بنعلي 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 348   : العطلر  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

338 حصة    : اوتهال  الييد علمل 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

 338   : املطراني  مصطفى  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  العطلر  محدد  الييد 
تجزىة النخيل بلوك  4رقم 63 سبيع 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اوتهال  علمل  الييد 
اسكجور  د  رقم   2 برامي  تجزىة 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
املطراني  مصطفى  الييد 
 289 رقم  الشلرع  هالنة  عنوانه)ا( 

مراكش 4888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  العطلر  محدد  الييد 
تجزىة النخيل بلوك  4رقم 63 سبيع 

مراكش 48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29725د.

727I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 OULED TAYEB IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

 OULED TAYEB IMPORT ET
EXPORT  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مواروالم 
الطيب اليفل   - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د9د78
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 OULED TAYEB IMPORT ET

. EXPORT
استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وتصدير  نقل البضلئع.
: مواروالم  املقر االوتدلعي  عنوان 
فلس   38888  - اليفل    الطيب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : احدد   احيليني  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد احيليني احدد  عنوانه)ا( 
 38888 اليفل    الطيب  مواروالم 

املغرب املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد احيليني احدد  عنوانه)ا( 
 38888 اليفل    الطيب  مواروالم 

املغرب املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5883.
72(I

MLM FINANCE

TESLA  ALL  TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°4 9د EME ETAGE
 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
TESLA  ALL  TRAV شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل رقم 
د8 الكلئن بدوار تكديرت اوريكة 
42458 مراكش - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28483د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  TESLA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.ALL  TRAV
مختلف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل البنلء.
محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم د8 الكلئن بدوار تكديرت اوريكة 
مراكش   48888  - مراكش   42458

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بوستة  عبد هللا  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بوستة عنوانه)ا(  الييد عبد هللا 
اوريكة  اوكيددن  القلق  ايت  موار 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بوستة عنوانه)ا(  الييد عبد هللا 
اوريكة  اوكيددن  القلق  ايت  موار 

مراكش 48888 مراكش املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29626د.
729I

CAPI BOIS

CAPI BOIS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

CAPI BOIS
3د زنقة احدد املجلطي اقلمة 

االلب طلبق د رقم ) املعلريف الدار 
البيضلء، 28378، الدار البيضلء 

املغرب
CAPI BOIS شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3د زنقة 
احدد املجلطي اقلمة االلب طلبق 
د رقم ) املعلريف - 28378 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

522947
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CAPI  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOIS
مقلول  د   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لألشغلل املتعدمة
2 مقلول نجلرة الخشب.

3د زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
طلبق  االلب  اقلمة  املجلطي  احدد 
الدار   28378  - املعلريف   ( رقم  د 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   588   : بطلر  عدر  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

حصة   588   : بطلر  غللم  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

ب  عنوانه)ا(  بطلر  عدر  الييد 
ونلن   4 شقة  د  طلبق  لينل  اقلمة   4
 28428 الشق   عين  كلليفورنيل 

البيضلء  املغرب.
عنوانه)ا(  بطلر  غللم  الييد 
اقلمة الحديقة عدلرة د8 رقم 82 ط 
البيضلء    28488 مومن  سيدي  س 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ب  عنوانه)ا(   بطلر  عدر  الييد 
ونلن   4 شقة  د  طلبق  لينل  اقلمة   4
 28428 الشق   عين  كلليفورنيل 

البيضلء  املغرب
عنوانه)ا(  بطلر  غللم  الييد 
اقلمة الحديقة عدلرة د8 رقم 82 ط 
البيضلء    28488 مومن  سيدي  س 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88943).
738I

ASMAA MEDIA GROUP

 L›ARTISAN DE BATIMENT
ET D›ELECTRICITE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
رفع رأسدلل الشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شلرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 
28 ال رنو�ضي البيضلء، 28888، 

البيضلء املغرب
 L›ARTISAN DE BATIMENT

ET D›ELECTRICITE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الفرات 5 سلحة ا رقم 24 حي عز 

الدين اقلمة الدارالبيضلء - 28888 
الدارالبيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.((689
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العلم  الجدع  بدقت�ضى 
أكتوبر   26 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 
مرهم«   (.888.888« قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«  »8.888.888د  من  أي 
«888.888.)د مرهم« عن طريق :  -.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88683).
Iد73

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE BN-MAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
)) شلرع موالي اسدلعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 88د26، 
برشيد املغرب

SOCIETE BN-MAR شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 3د 
شلرع محدد الخلمس الطلبق الثللث 
سيلر تجزئة اليير - 88د26 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5د59د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE BN-MAR
أو  تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وسيط يقوم بلالستيرام أو التصدير.

3د  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع محدد الخلمس الطلبق الثللث 
88د26 برشيد   - اليير  سيلر تجزئة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : حومة  املحجوب  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : ل ريني  الحيين  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد املحجوب حومة عنوانه)ا( 
اليكلمنة   الثوالث  املهدي  أوالم  موار 

26858 ابن احدد املغرب.
عنوانه)ا(  ل ريني  الحيين  الييد 
موار أوالم املهدي الثوالث اوالم فلرس  

26858 ابن احدد املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد املحجوب حومة عنوانه)ا( 
اليكلمنة   الثوالث  املهدي  أوالم  موار 

26858 ابن احدد املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 486د.
732I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE TRABS   ترابس بوريك
BOURIG SARL

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc
 STE TRABS   ترابس بوريك
BOURIG SARL شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي غليل 
تغزوت تنغير - 88)45 تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.235
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  6د  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 STE الشريك الوحيد ترابس بوريك   

مبلغ    TRABS BOURIG SARL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
تنغير  مقرهل اإلوتدلعي غليل تغزوت 
- 88)45 تنغير املغرب نتيجة ل : ازمة 

االقتصلمية.
غليل  ب  التصفية  مقر  وحدم 

تغزوت  - 88)45 تنغير املغرب. 
و عين:

بوريك  حديد   الييد)ة( 
 45(88 تغزوت  غليل  وعنوانه)ا( 

تنغير املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم د686/282د.
733I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

SHBM SERVICES SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SHBM SERVICES
مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب

 SHBM SERVICES SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي توسيع 
البيلتين رقم د الطلبق ااول 

البيلتين  - 58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   82
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 SHBM : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
.SERVICES SARL-AU

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
امليتخدمين لحيلب الغير وااشغلل 

املختلفة الخلصة بللبنلء.
توسيع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ااول  الطلبق  د  رقم  البيلتين 
البيلتين  - 58888 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد بوشنلفة الحيين :  888.د 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الحيين  بوشنلفة  الييد 
البيلتين   د  رقم  توسيع  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحيين  بوشنلفة  الييد 
البيلتين   د  رقم  توسيع  عنوانه)ا( 

58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4998.
734I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LRT TRAV
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 (3-LOT EL MADINA د N (د

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
LRT TRAV شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 38 
زنقة عدر الريفي شقة د الطلبق 

االول الدار البيضلء الدار البيضلء 
26288 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 
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33)9د5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   29

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 LRT  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRAV

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متنوعة، البنلء والطرق.
 38 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق  د  شقة  الريفي  عدر  زنقة 

البيضلء  الدار  البيضلء  الدار  االول 

26288 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد لحين سفير  :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد رشيد قل�ضي  :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سفير   لحين  الييد 

 87 الشقة  88د  العدلرة  م  بلوك 

الطلبق د ونلن الدروة الدروة برشيد  

26288 برشيد املغرب.

عنوانه)ا(  قل�ضي   رشيد  الييد 

 26288 تنغير   امكونة  قلعة  تيزي 

تنغير املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  سفير   لحين  الييد 

 87 الشقة  88د  العدلرة  م  بلوك 

الطلبق د ونلن الدروة الدروة برشيد  

26288 برشيد املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

د2  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم -.

735I

FCG AL AMANE

PREVENTEX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

إنشلء فرع تلبع للشركة

FCG AL AMANE
6RUE SEBOU APT2 AGDALد 
 RABAT 6دRUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

PREVENTEX شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  5د زنقة 
ميفيوة الطلئرات   - 8)د8د الربلط 

املغرب.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د9)84د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   2( في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تلبع  فرع   إنشلء 
 3( بللعنوان  الكلئن  و   - التيدية 
أكدال  د  رقم  املتجر  أوكيددن  زنقة 
- 8898د الربلط املغرب و امليير من 

طرف الييد)ة( اليالوي شرف.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم )924دد.

736I

MINORAY

MINORAY SARL AU مينوراي
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MINORAY
224 تجزئة الحرية د طلبق 3 شقة 9 

، 28))2، املحددية املغرب
MINORAY SARL AU مينوراي  
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 224 

تجزئة الحرية د طلبق 3 شقة 9 - 
28))2  املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
83د29

 87 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

MINORAY SARL AU مينوراي .
-تصدير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

واستيرام - تلور - مقلول في البنلء
 224  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 -  9 شقة   3 طلبق  د  الحرية  تجزئة 

28))2  املحددية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : إلهلم  بوحير  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة بوحير إلهلم عنوانه)ا( رقم 
 58828 البيلتين  النخيل  تجزئة   87

مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة بوحير إلهلم عنوانه)ا( رقم 
 58828 البيلتين  النخيل  تجزئة   87

مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بلملحددية   االبتدائية 

أكتوبر د282 تحت رقم )244.
737I

ACO CONSULTING

BONONI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,78

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc

BONONI شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29، 
املنطقة الصنلعية مار بوعزة - 
28228 الدار البيضلء املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د56)دد.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  نون ر   85 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   5.628.888»
«3.888.888 مرهم« إج  »628.888.) 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 326د8).
73(I

مكتب امريس للحيلبلت

طوب الفاج أسيك
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب امريس للحيلبلت
فلس ، 38888، فلس املغرب

طوب الفلج أسيك شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 86د 
زنقة د2 املحل رقم 2 حي وام فلس 

تغلت - 38888 فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد427.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   2( في  املؤرخ 
ذات  شركة  أسيك  الفلج  طوب  حل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
وام  حي   2 رقم  املحل  د2  زنقة  86د 
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املغرب  فلس   38888  - تغلت  فلس 
نتيجة لغيلب أي نشلط اوتدلعي.

و عين:
املهداوي  رضوان  الييد)ة( 
وعنوانه)ا( فلس 38888 فلس املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ )2 أكتوبر د282 وفي رقم 86د 
فلس  وام  حي   2 رقم  املحل  د2  زنقة 

تغلت - 38888 فلس املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 6د52.

739I

MONSEF ALAMI

HAVEN HILLS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ،91000 ،
CHEFCHAOUEN MAROC
HAVEN HILLS  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي لوبلر حي 
سيدي بوودعة شفشلون - 888د9 

شفشلون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
679د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. HAVEN HILLS

مار   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الضيلفة أو ريلض

الريلضية  اانشطة  تنظيم 
الييلحية.

عنوان املقر االوتدلعي : لوبلر حي 
888د9   - بوودعة شفشلون  سيدي 

شفشلون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : القبلج  شفيق  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  القبلج  شفيق  الييد 
888د9  بوودعة   سيدي  حي  لوبلر 

شفشلون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  القبلج  شفيق  الييد 
888د9  بوودعة  سيدي  حي  لوبلر 

شفشلون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشلون  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم )3د.
748I

JUDISCAL

MEJORAR CONSULTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA
MAROC

MEJORAR CONSULTING شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
محدد الزرقطوني الطلبق 2 شقة 
رقم 6 ، الدار البيضلء - 28368  

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
58(675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو  4د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MEJORAR CONSULTING
غرض الشركة بإيجلز : االستشلرة 

والخ رة التقنية لفلئدة املقلوالت.
عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 
شقة   2 الطلبق  الزرقطوني  محدد 
رقم 6 ، الدار البيضلء - 28368  الدار 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة حليدة محب هللا :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
هللا  محب  حليدة  الييدة 
العربي  موالي  م روكة  عنوانه)ا(  
  28678  23 رقم   75 زنقة  العلوي 

الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
هللا  محب  حليدة  الييدة 
العربي  موالي  م روكة  عنوانه)ا(  
  28678  23 رقم   75 زنقة  العلوي 

الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
Iد74

CABINET LAAFOU CONSEIL

 COLLEGE LASALLE
INTERNATIONAL TANGER

إعالن متعدم القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عدلرة 
ملتينيون الطلبق 2 رقم 7 سيدي 
معروف الدار البيضلء ، 58د28، 

الدار البيضلء املغرب
 COLLEGE LASALLE

 INTERNATIONAL TANGER
»شركة ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: زنقة 3 
ابن عطية سوريين - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.43269
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 38 يونيو د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
 Collège شركة  ضم  اندملج  مليلي:  
 Lasalle International tanger
 Collège Lasalle شركة  قبل  من 
السجل  في  املسجلة   International
رقم  تحت  البيضلء  للدار  التجلري 

56565 ؛ 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السجل  من  الشركة  تشطيب  مليلي: 

التجلري بعد االندملج املذكور؛
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم -: الذي ينص عل  مليلي: -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 883)24.
742I

CAF MANAGEMENT

SHIPYARD CONTRACTORS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7د حي الهنلء ، 
8د282، الدار البيضلء املغرب

 SHIPYARD CONTRACTORS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 2 شلرع 
املوحلمس - 8د282 الدار البيضلء 

املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجلري 

د67)2د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

بكوار  احدد   )ة(  الييد  تفويت 

388 حصة اوتدلعية من أصل 388 

حصة لفلئدة  الييد )ة( شركة اتوليي 

مو ملروك بتلريخ 84 أكتوبر د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )89د8).

743I

فيدسيير بيدة شركة مات امليؤولية املحدومة مات 

الشريك الوحيد

نايرات ترادين
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

فيدسيير بيدة شركة مات 

امليؤولية املحدومة مات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثدلن زنقة 2د رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضلء ، 28478، 

الدار البيضلء املغرب

نليرات ترامين شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

الحرية الطلبق 3 شقة 6  - 28458 

الدارالبيضلء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2(5545

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر   2828 ملرس  2د  في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

رأسدللهل  مبلغ  ترامين   نليرات 

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

الطلبق  الحرية  شلرع  8د  اإلوتدلعي 

الدارالبيضلء    28458  -   6 شقة   3

املغرب نتيجة ل : ظروف اقتصلمية.

و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 

 28458  -   6 3 شقة  الطلبق  الحرية 

الدارالبيضلء  املغرب. 

و عين:

النعيري   الكبير    عبد  الييد)ة( 

رقم   53 زنقة  الفرح  حي  عنوانه)ا(  و 

املغرب  الدارالبيضلء    28548 5د 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية :

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

3د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

غشت 2828 تحت رقم )74388.

744I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

PINKERTON

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 84د N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PINKERTON  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د2د شلرع 

محدد البقلل  وليز  48888 مراكش 

املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.74(37

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تم تعيين  دد أكتوبر  في  املؤرخ 

الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

العدومي فتيحة  كديير وحيد

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 4)26د.

745I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7د حي الهنلء ، 
8د282، الدار البيضلء املغرب
EM TELECOM شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3 زنقة 
بوا مي ووغ الطلبق االول الشقة 

3 بوغكون - 8د282 ا لدار البيضلء  
املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د29754.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أكتوبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«  «888.888.د 
«888.888.د مرهم« إج  »2.888.888 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 899د8).

746I

conseils gest plus

OPTIQUE MEDKOURI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

conseils gest plus
شلرع عبد الكريم الخطلبي عدلرة 
برج املنلرة 2 الطلبق الخلمس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب
OPTIQUE MEDKOURI شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )28 الحي 
الصنلعي سيدي غلنم طريق آسفي 
مكتب رقم 3د - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د74دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز   23
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OPTIQUE MEDKOURI
اخصلئي   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نظلرات.
عنوان املقر االوتدلعي : )28 الحي 
آسفي  طريق  غلنم  سيدي  الصنلعي 
مراكش   48888  - 3د  رقم  مكتب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 388   : املذكوري  مجيدة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 788   : املذكوري  رولء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املذكوري  مجيدة  الييدة 
عنوانه)ا(  فرنيل 8د866 كلن فرنيل.
الييدة رولء املذكوري عنوانه)ا(  

فرنيل 8د866 كلن فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة رولء املذكوري عنوانه)ا(  

فرنيل 8د866 كلن فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 26424د.
747I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7د حي الهنلء، 
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8د282، الدار البيضلء املغرب
EM TELECOM شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3 زنقة 

بوا مي ووغ الطلبق االول الشقة 3 
بوغكون  - 8د282 ا لدار البيضلء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د26754.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الوي   فيصل   )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   488
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   4.288
أكتوبر   2( بتلريخ  املجيدي   املهدي  

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 899د8).
74(I

IMP SAHARA

YBK TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 4د رقم د 
مكرر العيون، 78888، العيون 

املغرب
YBK TRAVAUX شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 
اليعلمة    زنقة امكللة رقم 8د 

78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 YBK  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TRAVAUX
تيويق   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املكلتب  وأثلث  املكتبية  اللوازم 

واللوازم املكتبية ،
االستيرام والتصدير

من  والتجهيزات  امليتلزملت 
مختلف املنتجلت.

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
8د  رقم  امكللة  زنقة  اليعلمة    

78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 88888د سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : البكلي  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  البكلي  يوسف  الييد 
8د     رقم  امكللة  زنقة  اليعلمة  حي 

78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  البكلي  يوسف  الييد 
8د  رقم  امكللة  زنقة  اليعلمة  حي 

78888 العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3537/282.
749I

CHAMI CONSEILS

SUD NEGOCE EXPRESS
إعالن متعدم القرارات

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شلرع محج محدد 

اليلمس عدلرة ارينل الطلبق الرابع 
شقة )8 ، 78888، العيون املغرب
SUD NEGOCE EXPRESS »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: حي 

اليعلمة شلرع القيروان بدون رقم 

العيون  - 78888 العيون  املغرب .

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.36353

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 9د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم القراراالول  : الذي ينص 

من  328حصة  تفويت  مليلي:  عل  

محدد  الييد  الشركة.من  راسدلل 

وديلة  الييدة  اج   الرشيد   ولد 

اغظفنل  

قرار رقم القرار الثلني : الذي ينص 

محدد  الييد   استقللة   مليلي:  عل  

ولد الرشيد من مهلم تييير الشركة 

الذي   : الثللث  القرار  رقم  قرار 

ينص عل  مليلي: تعيين الييد موالي 

اعدوشل. .والييدعلمل  بومراح 

كدييرين  اغظفنل  وديلة  والييدة 

للشركة 

قرار رقم القرار الرابع : الذي ينص 

منفصل  توقيع  تحديد  مليلي:  عل  

ملييري الشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم البند رقم دد: الذي ينص 

من  328حصة  تفويت  مليلي:  عل  

محدد  الييد  الشركة.من  راسدلل 

وديلة  الييدة  اج   الرشيد   ولد 

اغظفنل  

بند رقم البند رقم 3دو 4د: الذي 

الييد   استقللة   مليلي:  عل   ينص 

تييير  مهلم  من  الرشيد  ولد  محدد 

الشركة وتعيين الييد موالي بومراح 

اعدوشل.والييدة  .والييدعلمل 

للشركة  كدييرين  اغظفنل  وديلة 

بتوقيع منفصل لكل ميير

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3569/282.

758I

  CENTRE ALAZHAR  DE LA COMPTABILITE  ET

GESTION

إلفي دسطريبيسيو
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

 CENTRE ALAZHAR  DE LA
COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY ALAZHAR PI4  RUE 3 BAT
 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
إلفي مسطريبيييو شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 9د مكرر 
زنقة ألحلوب بوركون الدارالبيضلء 
- 288688 الدارالبيضلء املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2785(5
العلم  الجدع  بدقت�ضى 
ملرس  9د  في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 
مرهم«   (.888.888« قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«   5.888.888« من  أي 
طريق  عن  مرهم«  «3.888.888د 
الشركة  ميون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
3483د  رقم  تحت  د282  أبريل   8(

.(773772(
Iد75

Fiduciaire Le Médiateur

ECO MODERN TECH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa دer étage د(

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

ECO MODERN TECH شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني الطلبق الثلني  الشقة 

رقم 6 الدار البيضلء - 88د28 الدار 
البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

دد7))3.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   22 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 ECO MODERN الوحيد  الشريك 
TECH  مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
شلرع   46 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
الشقة  الثلني   الطلبق  الزرقطوني 
رقم 6 الدار البيضلء - 88د28 الدار 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 
االربلح  بيبب ازمة كورونل  ابتدا من 

سنة 2828.
و حدم مقر التصفية ب 46 شلرع 
الشقة  الثلني   الطلبق  الزرقطوني 
رقم 6 الدار البيضلء املغرب 88د28 

الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

الييد)ة( الييد اوكتلفيلن   البو 
االقحوان  شلرع  84د  عنوانه)ا(  و 
الحيني  حي   26 الشقة   4 الطلبق 
املغرب  البيضلء  الدار  88د28 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 82د799.
752I

  CENTRE ALAZHAR  DE LA COMPTABILITE  ET

GESTION

رانيا فيتورا نكوص
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

 CENTRE ALAZHAR  DE LA
COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY ALAZHAR PI4  RUE 3 BAT

 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،
CASABLANCA MAROC

رانيل فيتورا نكوص شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )د زنقة 
إبنو العريف املعلريف الدارالبيضلء 

- 28688 الدارالبيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3627(3

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  ملرس  9د  في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   3.888.888»
«5.888.888 مرهم« إج  »888.888.) 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
3482د  رقم  تحت  د282  أبريل   8(

)د77377).

753I

خ رة  الشرق

 LAHLAHI FRERES
D›INVESTISSEMENT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

خ رة  الشرق
49 شلرع البكلي لهبيل اقلمة ريلض 
املدينة شقة رقم 3 بركلن 49 شلرع 
البكلي لهبيل اقلمة ريلض املدينة 
شقة رقم 3 بركلن، 699، بركلن 

املغرب
 LAHLAHI FRERES

D›INVESTISSEMENT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة د رقم 
3 حي الوفلق سيدي سليدلن بركلن - 

63388 بركلن املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3287

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   3.888.888»
«888.888.د مرهم« إج  »4.888.888 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د678/282.
754I

FIMAG

COMADIST
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIMAG
67 زنقة 5د ريلض العلجي 
الدارالبيضلء ، 28558، 
الدارالبيضلء املغرب

COMADIST شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 محج 
مرس اليلطلن شقة رقم 3 الطلبق 
ااول - 28886 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.COMADIST
غرض   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
الشركة هو في املغرب وفي الخلرج، إمل 

بلاصللة عن نفيهل أو نيلبة عن الغير 
وعل  ووه الخصوص.

والتيويق  واملبيعلت  املشتريلت 
الجدلة  وشبه  بللجدلة  والتوزيع 
وموام  واليلع  للدنتجلت  والتجزئة 

البنلء.
الشراء والبيع والتجلرة واليديرة 
وشبه  بللجدلة  والتوزيع  والتدثيل 
الجدلة والتجزئة اي غرض أو منتج أو 
ملمة أو سلع أو محركلت أو ملحقلت؛
والتدثيل  واملشورة  والبيع  الشراء 
واملوام  بلملنتجلت  واملتلورة  التجلري 

املتعلقة بأي نشلط إنشلئي ؛
موام  وتيويق  وتصدير  استيرام 
الكيدلوية  الخلم  واملوام  البنلء 
وكذلك  والبنلء  الصنلعة  ومعدات 
املغربية  امللركلت  وديع  تدثيل 

وااونبية.
العقوم  وديع  وتنفيذ  ترسية 
العلمة أو الخلصة املتعلقة بلانشطة 

املذكورة.
منلقصة للعقوم العلمة والخلصة.
املشلركة املبلشرة أو غير املبلشرة 
التجلرية  العدليلت  في وديع  للشركة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  الصنلعية 
عن   ، أعاله  املذكورة  ااشيلء  بأحد 
أو   ، وديدة  شركة  إنشلء  طريق 
شراء  أو   ، االكتتلب  أو   ، امليلهدة 

ااسهم ، أو الحصول عل  أسهم.
املعلمالت  وديع   ، أعم  وبشكل 
التجلرية أو الصنلعية أو التجلرية أو 
تتعلق  قد  التي  العقلرية  أو  املنقولة 
بغرض  مبلشر  غير  أو  مبلشر  بشكل 

الشركة أو تعزز تطويرهل..
عنوان املقر االوتدلعي : 26 محج 
الطلبق   3 رقم  شقة  اليلطلن  مرس 
ااول - 28886 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : موزون  املدني  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد املدني موزون عنوانه)ا( حي 
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6د4  شقة   4 ال ركة  إقلمة  اليوارت 
البيضلء  الدار   28382 ال روة  عين 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  موزون  املدني  الييد 
6د4  شقة   4 ال ركة  إقلمة  اليوارت 
البيضلء  الدار   28382 ال روة  عين 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88483).
755I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MY WOK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MY WOK شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  الرقم 
3 حي مطران خليل مطران إقلمة 
شدس - 38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د93د6.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   86 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة(  مهدي  غرنلطي 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 
أكتوبر   86 بتلريخ  بوقليلة  اليالم 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )3د5.
756I

KHOUYI BADIA

SADIFLEX SARL
إعالن متعدم القرارات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

SADIFLEX SARL »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: متجر رقم 

2 اقلمة العرفلن مرولن 4 - 58888 

مكنلس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.26667

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في )8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

ينص  الذي  -د:  رقم  قرار 

رأسدلل  من  الرفع   - مليلي:  عل  

388.888,88مرهم  من  الشركة 

بزيلمة  مرهم  888.888,88.د   إج  

بإصدار  ذلك  و  مرهم   7  88.888,88

88د  فئة  من  وديدة  7.888  حصة 

وُميدم  بللكلمل  ُمكتتب  مرهم  

سلئلة  بدطللبة  املقلصة  طريق  عن 

وميتحقة الدفع عل  الشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

رأسدلل  من  الرفع   - مليلي:      عل  

388.888,88مرهم  من  الشركة 

بزيلمة  مرهم  888.888,88.د   إج  

بإصدار  ذلك  و  مرهم   7  88.888,88

88د  فئة  من  وديدة  7.888  حصة 

وُميدم  بللكلمل  ُمكتتب  مرهم  

سلئلة  بدطللبة  املقلصة  طريق  عن 

وميتحقة الدفع عل  الشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5د58.

757I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MY WOK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة
 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &
CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
MY WOK شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرهل االوتدلعي  الرقم 
3 حي مطران خليل مطران إقلمة 

شدس - 38888 فلس .
تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د93د6.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 86 أكتوبر د282 تم تحويل 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )3د5.
75(I

3POINTS CONSULTING

MARIA BRICO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

3POINTS CONSULTING
 RUE DIXMUDE  دER 5

  ETAGE APPT 2  BENJDIA
 CASABLANCA ، 20610،
CASABLANCA MAROC

MARIA BRICO شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
 59BD  وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
 ZERKTOUNI RESIDENCE LES

 FLEURS 7 EME ETAGE APPT 28 -
28888 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د46847.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  يونيو   87 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  MARIA BRICO الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
 59BD اإلوتدلعي   مقرهل  وعنوان 
 ZERKTOUNI RESIDENCE LES
 FLEURS 7 EME ETAGE APPT 28 -
28888 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
 59BD التصفية ب   و حدم مقر 
 ZERKTOUNI RESIDENCE LES
 FLEURS 7 EME ETAGE APPT 28  -

28888 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  النلصري   مريم    الييد)ة( 
بنور   سيدي  العبدي  موار  عنوانه)ا( 
24353  سيدي بنور املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 38 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

شتن ر د282 تحت رقم 794762.
759I

mohammedia accounting

ENDOPLUS
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

mohammedia accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ENDOPLUS شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 97د شلرع 
املقلومة الطلبق اليلمس - 28888 

الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجلري -.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 29 شتن ر )د28 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

الطلبق  املقلومة  شلرع  »97د  من 

البيضلء  الدار   28888  - اليلمس 

 - يلسدينة  إقلمة  »)2د  إج   املغرب« 

38)28 املحددية  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملحددية  بتلريخ 26 نون ر 

)د28 تحت رقم د7)د.

768I

MED CONSULTING

STE MEDLUNIUM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MED CONSULTING

وودة ، 68888، وودة املغرب

STE MEDLUNIUM شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

الوحدة شلرع اليلتيني شلرع 

الرحدوني بوعالم  كراج  د9 عجدة - 

68888 وودة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3(485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MEDLUNIUM

غرض الشركة بإيجلز : د / اعدلل 

الومنيوم.

أو  متنوعة  أعدلل  مقلول   /  2

إنشلءات .

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

شلرع  اليلتيني  شلرع  الوحدة 

الرحدوني بوعالم  كراج  د9 عجدة - 

68888 وودة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الكيحل  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الكيحل  محدد  الييد 

حي النور اقلمة اليعدي زنقة س 2د 
رقم 9د وودة 68888 وودة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الكيحل  محدد  الييد 

حي النور اقلمة اليعدي زنقة س 2د 
رقم 9د وودة 68888 وودة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3998.

Iد76

فيد بييت كونييلتين

LAMADONE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

فيد بييت كونييلتين

حي اليعلمة شلرع موالي اسدلعيل 
زنقة بركلن رقم د8 الطلبق االول ، 

78888، العيون املغرب

LAMADONE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي الرملة 
زنقة ابن حيوس و برشيد - 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3((55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LAMADONE
مزاولة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
والكلفيتريلت  املطلعم  أعدلل 
والووبلت الخفيفة واملخلبز ومحالت 

املعجنلت واالبلن والكريدة.
عنوان املقر االوتدلعي : حي الرملة 
 78888  - برشيد  و  ابن حيوس  زنقة 

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد القلمر بوفضلة   :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة زهيرة مبشوري      :  88د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة منلل بوفضلة         :  88د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد نور الدين مبشوري :  88د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد أشرف بوفضلة      :  88د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
88د    : الييد عدرو بوفضلة      

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بوفضلة    القلمر  عبد  الييد 
 284 رقم  برشيد  زنقة  عنوانه)ا(  
العيون   78888  82 الرملة  خط  حي 

املغرب.
مبشوري       زهيرة  الييدة 
 284 رقم  برشيد  زنقة  عنوانه)ا(  
العيون   78888  82 الرملة  خط  حي 

املغرب.
الييدة منلل بوفضلة         عنوانه)ا(  
زنقة برشيد رقم 284 حي خط الرملة 

82 78888 العيون املغرب.
مبشوري    الدين  نور  الييد 

 284 رقم  برشيد  زنقة  عنوانه)ا(  
العيون   78888  82 الرملة  خط  حي 

املغرب.
الييد أشرف بوفضلة      عنوانه)ا(  
زنقة برشيد رقم 284 حي خط الرملة 

82 78888 العيون املغرب.
الييد عدرو بوفضلة    عنوانه)ا(  
زنقة برشيد رقم 284 حي خط الرملة 

82 78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بوفضلة    القلمر  عبد  الييد 
 284 رقم  برشيد  زنقة  عنوانه)ا(  
العيون   78888  82 الرملة  خط  حي 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3468.
762I

FIDUCOMPETENCES

جوي إليت
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،
20140، CASABLANCA MAROC
ووي إليت شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل رقم 
2 الطلبق االر�ضي شلرع الجيش 
امللكي رقم 8)د - 58888 مكنلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د5476

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ووي   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

إليت.
غرض الشركة بإيجلز : شراء و بيع 

لعب االطقلل و ميتلزملتهل .
عنوان املقر االوتدلعي : محل رقم 
2 الطلبق االر�ضي شلرع الجيش امللكي 

رقم 8)د - 58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة بشر  البشيري  :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة بشر  البشيري  عنوانه)ا( 
 4 رقم  س  مجدوعة  املنلر  تجزئة 
الدار   28888 محددي  امريس  زنقة 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة بشر  البشيري  عنوانه)ا( 
 4 رقم  س  مجدوعة  املنلر  تجزئة 
الدار   28888 محددي  امريس  زنقة 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )583.
763I

RABAT CONNEXION

ISOLATION EFFICACE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RABAT CONNEXION
عدلره )د،شلرع فلل ولد عدير، 

 ،HASSAN، 0 شقة رقم 3 ، الربلط
الربلط املغرب

ISOLATION EFFICACE  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
 AV وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )د
 FAL OULED EL OUMIR دer

 ETAGE APT N°3 AGDAL RABAT -
RABAT MAROC 8898د

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

56869د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. ISOLATION EFFICACE

 isolation : غرض الشركة بإيجلز

 thermique phonique et

.étanchéité

 AV )د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 FAL OULED EL OUMIR دer

 ETAGE APT N°3 AGDAL RABAT

RABAT MAROC 8898د -.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

88د  : samir qoq حصة  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

د2  عنوانه)ا(   samir qoq الييد 

8888د  زنقة زمور الطلئرات الربلط  

الربلط  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

د2  عنوانه)ا(   samir qoq الييد 

8888د  زنقة زمور الطلئرات الربلط  

الربلط  املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم -.

764I

ائتدلنية ملهر

STE SLIM INFO SARL A-U
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدلنية ملهر
د عدلرة العبل�ضي شلرع عالل بن 
عبد هللا ، 26858، ابن أحدد 

املغرب
 STE SLIM INFO SARL A-U

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د زنقة 
عمي عبلس مرب الدشرة  - 26858 

ابن احدد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
897د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SLIM INFO SARL A-U
بإيجلز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR  :
 D’ELECTRICITE EN BATIMENT
 -LES OPERATIONS DE
NETTOYAGE ET DE SECURITE-

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
. DIVERS

د  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الدشرة   مرب  عبلس  عمي  زنقة 

26858 ابن احدد املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اللطيف   عبد  سليدلني  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اللطيف   عبد  سليدلني  الييد 
عبلس  عمي  زنقة  د  رقم  عنوانه)ا( 
احدد  إبن   26858 الدشرة   مرب 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اللطيف   عبد  سليدلني  الييد 
عبلس  عمي  زنقة  د  رقم  عنوانه)ا( 
احدد  إبن   26858 الدشرة   مرب 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ن احدد  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم 54.
765I

fidomek

SOCIETE M et B Rapide
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

fidomek
 N4 3دEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE M et B Rapide شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
أسوار مكنلس 2 تجزئة رقم 94د 

ودلعة ايت واالل  مكنلس 58888 
مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
54747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   24
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE M et B Rapide
 Transport : غرض الشركة بإيجلز
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de bagages non accompagnes
 Transport des marchandises

pour le compte d’autrui
.Import et Export

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
94د  رقم  تجزئة   2 مكنلس  أسوار 
 58888 مكنلس  واالل   ايت  ودلعة 

مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : املصطفى  واكريم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد سلدوني بدر الدين :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد واكريم املصطفى عنوانه)ا( 
املحلسبي   هللا  عبد  ابو  زنقة  7د 

28488 الدار البيضلء املغرب.
الدين  بدر  سلدوني  الييد 
عنوانه)ا( زنقة 3د رقم 9 حي الوحدة 

د 58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد واكريم املصطفى عنوانه)ا( 
املحلسبي   هللا  عبد  ابو  زنقة  7د 

28488 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )588.
766I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

RAYHANA CASH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شلرع الحين الثلني رقم د) حي 

 avenue سيطل سوق اليبت
 hassan 2 n°(د cité suta souk

sebt، 23550، سوق اليبت املغرب
RAYHANA CASH شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي سيطل 

الرقم 35 سوق اليبت - 23558 

سوق اليبت املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.RAYHANA CASH

تحويل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االوتدلعي : حي سيطل 

 23558  - اليبت  سوق   35 الرقم 

سوق اليبت املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة الحريفي مولومة :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

مولومة  الحريفي  الييدة 
35 سوق  الرقم  عنوانه)ا( حي سيطل 

اليبت 23558 سوق اليبت املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الشرقي  النيني  الييد 

96 حي ابن رشد  تجزئة اليدلرة رقم 

تدلرة 2888د تدلرة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

الندة   االبتدائية بيوق اليبت اوالم 

رقم  تحت  د282  نون ر   23 بتلريخ 

.235

767I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

CHAKIR EL KHAMMAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

CHAKIR EL KHAMMAR شركة 

ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار مراحة 

سيدي بوتديم تلروييت 32888 

الحييدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

223د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    CHAKIR EL KHAMMAR

وعنوان  مرهم   48.888 رأسدللهل 

مقرهل اإلوتدلعي موار مراحة سيدي 

الحييدة   32888 تلروييت  بوتديم 

النهلئي  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشلط الشركة.

موار  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

تلروييت  بوتديم  سيدي  مراحة 

32888 الحييدة املغرب. 

و عين:

و  الخدلر  شلكر   الييد)ة( 

عنوانه)ا( موار مراحة سيدي بوتديم 

كدصفي  املغرب  الحييدة   32888

)ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية:

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 782.

76(I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 ADOUZI FABRICATION ET
VENTE BRIQUE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 8د Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

 ADOUZI FABRICATION ET

VENTE BRIQUE شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : موار 

العيليطة اوالم اكنلو بني مالل - 

23888 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.9433

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 

 ADOUZI FABRICATION حل 

ذات  شركة   ET VENTE BRIQUE

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 

اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

مالل  بني  اكنلو  اوالم  العيليطة  موار 

نتيجة  املغرب  مالل  بني   23888  -

لصعوبلت اقتصلمية.

و عين:

و  عدوزي  يوسف   الييد)ة( 

اكنلو  اوالم  العيليطة  موار  عنوانه)ا( 

املغرب  مالل  بني   23888 مالل  بني 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

موار  وفي  د282  نون ر  5د  بتلريخ 

 - مالل  بني  اكنلو  اوالم  العيليطة 

23888 بني مالل املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 5)دد.

769I
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

MEDICAL4MOR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 8د Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
MEDICAL4MOR شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
 DOM وعنوان مقرهل اإلوتدلعي

 CHEY 3 EME ETAGE BD
 HASSAN II N°د(( BENI MELLAL

23888 - بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
63د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MEDICAL4MOR
-بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االوهزة الطبية
-االسترام و التيدير

-التجلرة.
 DOM  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 CHEY 3 EME ETAGE BD HASSAN
 II N°د(( BENI MELLAL - 23888

بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عدلم الدين بونلم :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

بونلم  الدين  عدلم  الييد 
الرقم   2 امليتقبل  تجزئة  عنوانه)ا( 
2 بني مالل 23888 بني مالل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بونلم  الدين  عدلم  الييد 
الرقم   2 امليتقبل  تجزئة  عنوانه)ا( 
2 بني مالل 23888 بني مالل املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم )7دد.

778I

Toubkal Tech Sarl

TOUBKAL TECH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Toubkal Tech Sarl
48 الحي الصنلعي سيدي غلنم 
مراكش، 8دد48، مراكش املغرب
TOUBKAL TECH  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 48 الحي 
الصنلعي سيدي غلنم مراكش - 

8دد48 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9749دد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. TOUBKAL TECH
محطة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

خدملت الييلرات, مطعم  .
48 الحي   : عنوان املقر االوتدلعي 
 - مراكش  غلنم  سيدي  الصنلعي 

8دد48 مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 (88   : محدد  اليدني  بن  الييد  
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 288   : إلهلم  البلرومي  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد  بن اليدني محدد عنوانه)ا(  
الغزايل  ضيعة  اليدني  بن  فيال 
مراكش   48865 مراكش  تيلطلنت 

املغرب.
إلهلم عنوانه)ا(   البلرومي  الييدة 
الغزايل  ضيعة  اليدني  بن  فيال 
مراكش   48865 مراكش  تيلطلنت 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد  بن اليدني محدد عنوانه)ا(  
الغزايل  ضيعة  اليدني  بن  فيال 
مراكش   48865 مراكش  تيلطلنت 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
27 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم د2))2د.
Iد77

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

وي برود
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

وي بروم شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
سعقوب منصور رقم 2 ، الطلبق 
الثللث ، رقم 5  - 98888 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.92235
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 29 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 ،  2 رقم  منصور  سعقوب  »شلرع 
 98888  -   5 رقم   ، الثللث  الطلبق 
طنجة املغرب« إج  »حي بيلير زنقة )2 

رقم 43 - 98888 طنجة  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 845)24.

772I

LEADER FINANCE

ESSAID
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
ER ETAGE APPT  N° 2د 
 IMM 528 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ESSAID  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم )8د 
شلرع اامير مالي عبد هللا وليز 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د)972.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
براكة  سفيلن  )ة(   الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
588 حصة لفلئدة  الييد )ة( محدد  

النحلجي بتلريخ دد أكتوبر د282.
ايت  خديجة  )ة(   الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة   588 ام رك 
)ة(  الييد  لفلئدة   588 حصة  أصل 
أكتوبر  دد  بتلريخ  النحلجي  محدد  

د282.
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )286د.
773I

فيد بييت كونييلتين

KAOUKAB TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بييت كونييلتين
حي اليعلمة شلرع موالي اسدلعيل 
زنقة بركلن رقم د8 الطلبق االول ، 

78888، العيون املغرب
KAOUKAB TRAVAUX شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الوفلق بلوك E رقم 737 العيون 
تجزئة الوفلق بلوك E رقم 737 
العيون 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
37635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.KAOUKAB TRAVAUX
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
العيون   737 رقم   E بلوك  الوفلق 
 737 رقم   E بلوك  الوفلق  تجزئة 

العيون 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : كوكب  حفيظ  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  كوكب  حفيظ  الييد 
 78888 9د  رقم  النصر  وام  زنقة 

العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  كوكب  حفيظ  الييد 
 78888 9د  رقم  النصر  وام  زنقة 

العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 26 يوليوز 

د282 تحت رقم 2527.
774I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

)FLOR CAR S.A.R.L (A-U
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شلرع الحريري، الطلبق الثللت، 
رقم 32 ، 98888، طنجة املغرب

FLOR CAR S.A.R.L (A-U(  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة أبي 
حين الشلمجي، اقلمة ورمة، رقم 
3، الطلبق اار�ضي - 98888 طنجة 

املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.789(3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تعيين  تم  د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 
التديدلني املقدم عبد املنعم كديير 

وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 67د8د.
775I

fiduciaire dar dmana

société COMPTOIR NORD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلويين مرب الدرعلويين 
رقم 8د وزان حي الدرعلويين مرب 
الدرعلويين رقم 8د وزان، 6288د، 

وزان املغرب
  société COMPTOIR NORD

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بحي العدير 
تجزئة النهضة د رقم 62 وزان - 

6288د وزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.679

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 société الوحيد  الشريك  ذات 
COMPTOIR NORD   مبلغ رأسدللهل 
مقرهل  وعنوان  مرهم   288.888
اإلوتدلعي بحي العدير تجزئة النهضة 
د رقم 62 وزان - 6288د وزان املغرب 
لشركة  املزرية  الوضعية   : ل  نتيجة 
عل   قدرتهل  مدخولهل،وعدم  وتراوع 

تغطية مصلريفهل..
بحي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
العدير تجزئة النهضة د رقم 62 وزان 

- 6288د وزان املغرب. 
و عين:

و  بومي  الحق   عبد  الييد)ة( 
النهضة  تجزئة  العدير  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  وزان  6288د  وزان   62 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
: بحي العدير تجزئة النهضة د رقم 62 

وزان
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بوزان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3487.
776I

فيد بييت كونييلتين

BAIBA MULTISERVICE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

فيد بييت كونييلتين
حي اليعلمة شلرع موالي اسدلعيل 
زنقة بركلن رقم د8 الطلبق االول ، 

78888، العيون املغرب
BAIBA MULTISERVICE شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الحين الثلني رقم د5 املر�ضى 

العيون شلرع الحين الثلني رقم 
د5 املر�ضى العيون 78888 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

37633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   25
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BAIBA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.MULTISERVICE
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

علمة.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الحين الثلني رقم د5 املر�ضى العيون 
املر�ضى  د5  رقم  الثلني  الحين  شلرع 

العيون 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   488   : بليبة  عدر  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
388 حصة    : بليبة  الييد محدد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 388   : الييد عبد البلسط بليبة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
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حي  عنوانه)ا(  بليبة  عدر  الييد 
د5  الثلني رقم  النهضة شلرع الحين 

املر�ضى  78888 العيون املغرب.
بليبة عنوانه)ا( حي  الييد محدد 
د5  الثلني رقم  النهضة شلرع الحين 

املر�ضى  78888 العيون املغرب.
بليبة  البلسط  عبد  الييد 
رقم  الثلني  الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

د5 املر�ضى  78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بليبة  عدر  الييد 
د5  الثلني رقم  النهضة شلرع الحين 

املر�ضى  78888 العيون املغرب
بليبة عنوانه)ا( حي  الييد محدد 
د5  الثلني رقم  النهضة شلرع الحين 

املر�ضى  78888 العيون املغرب
بليبة  البلسط  عبد  الييد 
رقم  الثلني  الحين  شلرع  عنوانه)ا( 

د5 املر�ضى  78888 العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 26 يوليوز 

د282 تحت رقم )252.
777I

ميتلمنة الحيلبلت املجد

 SOCIÉTÉ  EL BAAOUTI
MILK SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
حل شركة

ميتلمنة الحيلبلت املجد
شلرع الجزائر رقم 33 النلضور 

النلضور، 62888، النلضور املغرب
 SOCIÉTÉ  EL BAAOUTI MILK
SARL شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

بويزرزازن النلظور 62888 النلظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د623د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
 SOCIÉTÉ  EL BAAOUTI MILK

88.888د  رأسدللهل  مبلغ    SARL
حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
النلظور   62888 النلظور  بويزرزازن 
: املنلخ الغير املالئم  املغرب نتيجة ل 

لالعدلل.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
النلظور   62888 النلظور  بويزرزازن 

املغرب. 
و عين:

و  البعوتي  امحدد   الييد)ة( 
حدو  اوالم  لحرارشة  موار  عنوانه)ا( 
الدريوش   62253 امطللية   الجبل 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 9د نون ر 

د282 تحت رقم 4436.
77(I

fiduciaire dar dmana

 STE BAOUABAT ENNAHDA
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلويين مرب الدرعلويين 
رقم 8د وزان حي الدرعلويين مرب 
الدرعلويين رقم 8د وزان، 6288د، 

وزان املغرب
 STE BAOUABAT ENNAHDA
SARL شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : حي 
العدير تجزئة النهضة رقم 68 

اليفلي وزان - 6288د وزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
589د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 
 STE BAOUABAT ENNAHDA
امليؤولية  ذات  شركة   SARL
 98.888 رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 

حي  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
العدير تجزئة النهضة رقم 68 اليفلي 
نتيجة  املغرب  وزان  6288د   - وزان 
الركب  مييلرة  عل   الشركة  لعجز 

االقتصلمي..
و عين:

و  ميلجي  املجيد   عبد  الييد)ة( 
عنوانه)ا( بحي العدير تجزئة النهضة 
املغرب  وزان  6288د  وزان   68 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 2د نون ر د282 وفي حي العدير 
تجزئة النهضة رقم 68 اليفلي وزان - 

6288د وزان املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   87 بتلريخ  بوزان   االبتدائية 

د282 تحت رقم د339.
779I

EXPACT PARTNERS

O›NACER Living
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 28د
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA Maroc
O›NACER Living شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7 إقلمة 
رامي ٬  زنقة سبتة ، الطلبق 2 ،رقم 
) ٬ الدارالبيضلء املغرب - 28888 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   24
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.O’NACER Living
الترويج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
إقلمة   7  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
،رقم   2 الطلبق   ، زنقة سبتة    ٬ رامي 
 28888  - املغرب  الدارالبيضلء   ٬  (

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : أنلصر  حين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد حين أنلصر عنوانه)ا( 59 
 28888 )د البيضلء  زنقة الوروم ش 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد حين أنلصر عنوانه)ا( 59 
 28888 )د البيضلء  زنقة الوروم ش 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 64)33.
7(8I

JIYAR JAOUAD

R.Y.HAM-GARDIENNAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°(6

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

  R.Y.HAM-GARDIENNAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مرأب رقم 
75د مجدوعة تريفة د8 اليعيدية - 
63688 اليعيدية, بركلن املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7699
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
R.Y.HAM- الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدللهل  مبلغ     GARDIENNAGE
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
مجدوعة  75د  رقم  مرأب  اإلوتدلعي 
 63688  - اليعيدية  د8  تريفة 
 : ل  نتيجة  املغرب  بركلن  اليعيدية, 

توقف نشلط.
و حدم مقر التصفية ب مرأب رقم 
اليعيدية,  د8  تريفة  مجدوعة  75د 
بركلن  اليعيدية,   63688  - بركلن 

املغرب. 
و عين:

و  ال زازي  أمين   الييد)ة( 
اليعيدية  د8  تريفة  حي  عنوانه)ا( 
كدصفي  املغرب  اليعيدية   63688

)ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د282/)66.
Iد)7

شركة اإلئتدلنية الواسطية

EXPERT DESIGN
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة اإلئتدلنية الواسطية
3د زنقة انتيرابي رقم 3 م.ج ، 

58888، مكنلس املغرب
EXPERT DESIGN شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة 5د 
الطلبق 6 اقلمة االسدلعيلية رقم 

22 زنقة سبو م ج - 58888 مكنلس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

799د4.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282 تقرر حل  3د أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
  EXPERT DESIGN الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
5د  شقة  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
رقم  االسدلعيلية  اقلمة   6 الطلبق 
22 زنقة سبو م ج - 58888 مكنلس 

املغرب نتيجة ل : أزمة.
و حدم مقر التصفية ب شقة 5د 
رقم  االسدلعيلية  اقلمة   6 الطلبق 
22 زنقة سبو م ج - 58888 مكنلس 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( شلمية  النفل و عنوانه)ا( 
املغرب  مكنلس   58888 مكنلس 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 7)3.

7(2I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE LIBRAIRIE YOUNASSER
- SARLAU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE LIBRAIRIE YOUNASSER -
SARLAU  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل رقم 
د’  رقم 48’ الحي الصنلعي’ سيدي 
يوسف ابن علي’ مراكش. مراكش. 

48888 مراكش. املغرب.
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28433د

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   24
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 STE LIBRAIRIE YOUNASSER -

. SARLAU
د/- وكللة   : غرض الشركة بإيجلز 

تحويل االموال و االماء.
املدرسية  االموات  بيع   -/2

بللتقييط..
عنوان املقر االوتدلعي : محل رقم 
سيدي  الصنلعي’  الحي   ’48 رقم  د’  
مراكش.  مراكش.  علي’  ابن  يوسف 

48888 مراكش. املغرب..
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد يوسف ابن احدد :  888.د 

حصة بقيدة 8د مرهم للحصة .
888د   : الييد يوسف ابن احدد 

بقيدة 8د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
احدد  ابن  يوسف  الييد 
عنوانه)ا( شقة د2’ عدلرة 8د’ الطلبق 
الشريفية’  حدائق   ’2 مجدوعة   ’3

مراكش. 48888 مراكش. املغرب..
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
احدد  ابن  يوسف  الييد 
عنوانه)ا( شقة د2’ عدلرة 8د’ الطلبق 

الشريفية’  حدائق   ’2 مجدوعة   ’3
مراكش. 48888 مراكش. املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29786د.

7(3I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE CENTRE PHONEMPLOI
-SARLAU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE CENTRE PHONEMPLOI
SARLAU-  شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شقة 

22’ عدلرة د22’ منطقة 39’ ابواب 
مراكش. مراكش. 48888 مراكش. 

املغرب.
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د2843د

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   24
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 STE CENTRE PHONEMPLOI

. -SARLAU
د/- مركز   : غرض الشركة بإيجلز 

االتصلل الهلتفي..
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شقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ابواب   ’39 منطقة  د22’  عدلرة   ’22
مراكش.   48888 مراكش.  مراكش. 

املغرب..
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد العطو�ضي محدد :  888.د 

حصة بقيدة 8د مرهم للحصة .
888د   : محدد  العطو�ضي  الييد 

بقيدة 8د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد العطو�ضي محدد عنوانه)ا( 
 ‘39 منطقة  د22’  عدلرة   ’22 شقة 
مراكش.   48888 مراكش.  ابواب 

املغرب..
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد العطو�ضي محدد عنوانه)ا( 
 ‘39 منطقة  د22’  عدلرة   ’22 شقة 
مراكش.   48888 مراكش.  ابواب 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29785د.
7(4I

LA DILIGENCE COMPTABLE

EXPERT TECH LAVAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
6د زنقة عبد العزيز الثعللبي شلرع 
عالل بن عبد هللا الطلبق الثلني 
املكتب رقم 4د فلس ، 38888، 

فلس املغرب
EXPERT TECH LAVAGE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 5 

قطعة وبل د تجزئة وام فلس متجر 
رقم د  - 38828 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

78255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.EXPERT TECH LAVAGE
تنظيف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

فرش الييلرات.
 5 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
قطعة وبل د تجزئة وام فلس متجر 

رقم د  - 38828 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الزهيري  يوسف  الييد 
حصة بقيدة 88,88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الزهيري عنوانه)ا(  الييد يوسف 
 38828 فلس   وام  حي   34 زنقة   64

فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الزهيري عنوانه)ا(  الييد يوسف 
 38828 فلس   وام  حي   34 زنقة   64

فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم )2د5.
7(5I

Cabinet Smara Consulting

 STE EL MOUSSAOUI
SAHARA SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير تيدية الشركة

Cabinet Smara Consulting

حي موالي رشيد شلرع الزرقطوني 
رقم )3 مكرر اليدلرة اليدلرة، 

72888، اليدلرة املغرب
 STE EL MOUSSAOUI SAHARA

SARL شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

 RUE وعنوان مقرهل االوتدلعي
 AKKA HAY MOULAY RACHID

 N°2د ES-SEMARA N°272888 - د
اليدلرة املغرب.

تغيير تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د87د
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر  7د  في  املؤرخ 
 STE EL« من  الشركة  تيدية 
 «MOUSSAOUI SAHARA SARL

. «STELM«  إج
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
23 نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم 244.
7(6I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SOYATRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
6د زنقة عبد العزيز الثعللبي شلرع 
عالل بن عبد هللا الطلبق الثلني 
املكتب رقم 4د فلس ، 38888، 

فلس املغرب
SOYATRANS  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : قطعة 
رقم 53د تجزئة وبل تغلت 2 

الطلبق ااول - 38828 فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.45573

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
SOYATRANS  شركة ذات ميؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

مرهم  88.888,88د  رأسدللهل  مبلغ 
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قطعة رقم 
الطلبق   2 تغلت  وبل  تجزئة  53د 
نتيجة  املغرب  فلس   38828  - ااول 
تحقيق  عدم  و  املللية  للصعوبلت 
الفصل  في  امليطرة  الشركة  أهداف 

الثللث من القلنون ااسل�ضي.
و عين:

و  ال راق  الغني   عبد  الييد)ة( 
 29 رقم  الريلض  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب  فلس   38888 صفرو   طريق 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 85 نون ر د282 وفي قطعة رقم 
الطلبق   2 تغلت  وبل  تجزئة  53د 

ااول - 38828 فلس املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 55د5.
7(7I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

ACHOUROUK NEGOCE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34
CASABLANCA ،20140 املغرب

ACHOUROUK NEGOCE شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د سلحة 
بلستور الطلبق 6 الرقم 82د حي 

امليتشفيلء  - 28888 الدار البيضلء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

99473د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  6د28  نون ر   38 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    ACHOUROUK NEGOCE
وعنوان  مرهم   58.888 رأسدللهل 
بلستور  سلحة  7د  اإلوتدلعي  مقرهل 
الطلبق 6 الرقم 82د حي امليتشفيلء  
- 28888 الدار البيضلء املغرب نتيجة 
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بللشكل  الشركة  اشتغلل  عدم   : ل 
املطلوب منذ تأسييهل..

و حدم مقر التصفية ب 7د سلحة 
حي  82د  الرقم   6 الطلبق  بلستور 
امليتشفيلء  - 28888 الدار البيضلء 

املغرب. 
و عين:

الييد)ة( خللد  بلكبير و عنوانه)ا( 
ب  ايديلل  عدلرة  اسرمون  عين  مدر 
الدار   28888 اليالم  24 حي  الشقة 
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 5د885).
7((I

BOUKHRIS &ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE II
إعالن متعدم القرارات

NEW MARINA CASABLANCA
شركة ميلهدة

رأسدلل:  8.888.888د6 مرهم
 CDG مقرهل االوتدلعي: عدلرة
سلحة موالي الحين، الربلط

RC n° 7(547 – IF N° 48284897
االمارة  مجلس  محضر  بدووب 
بتلريخ 27 نون ر 4د28، تقرر مل يلي:

الييد  استقللة  معلينة   -
سديرالزنلكي من مهلمه كددير علم.

الشرقلوي  محدد  الييد  تعيين   -
الدقلقي كددير علم منتدب. 

االمارة  مجلس  محضر  بدووب 
بتلريخ 26 ينلير 5د28، تقرر مل يلي:

- معلينة استقللة الييد ايدلنويل 
مسييز من مهلمه كدتصرف.

بوسيطة  مونية  الييدة  تعيين   -
كدتصرفة.

االمارة  مجلس  محضر  بدووب 
بتلريخ 38 ملرس 5د28، تقرر مل يلي:

انس  الييد  استقللة  معلينة   -
كرئيس  مهلمه  من  العلمي  حوير 

مجلس االمارة.

اللطيف  عبد  الييد  تعيين   -
زغنون كرئيس مجلس االمارة.

االمارة  مجلس  محضر  بدووب 
بتلريخ 38 يونيو 7د28، تقرر مل يلي:

املتصرفين  استقللة  معلينة   -
امين  محدد  لفتيت،  سعيد  اليلمة 

بنحليدة والييدة مونية بوسيطة.
االمارة  مجلس  محضر  بدووب 
بتلريخ )2 يونيو 9د28، تقرر مل يلي:

ملمييف  تعيين  عل   املصلمقة   -
الييد  قبل  من  املدثلة  كدتصرف 

ملمون لحليمي العلمي.
بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   التجلري 
بتلريخ  8))7دد  عدم  تحت  بللربلط 

29 شتن رد282.
ملخص قصد النشر

7(9I

EXPERTISE GARTI

British Construction Group
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

EXPERTISE GARTI
22AVENUE SIDI MOHAMED 3د 

 BEN ABDELLAH APPT د
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 British Construction Group
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29 شلرع 
عدر إبن العلص الطلبق 3 رقم 26 

طنجة - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

955د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 British : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.Construction Group

أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
بجديع  العقلري  اإلنعلش  و  البنلء 

أشكللهل.
عنوان املقر االوتدلعي : 29 شلرع 
 26 رقم   3 الطلبق  العلص  إبن  عدر 

طنجة - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 788   : سعلم  الدراوي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد  وبير محدد :  388 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سعلم  الدراوي  الييدة 
طنجة   2(2 رقم  فيال  مديونة  حي 

98888  طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  وبير  الييد  
 98855  46 ااعل   بوطيب   مرج  حي 

أصيلة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سعلم  الدراوي  الييدة 
طنجة   2(2 رقم  فيال  مديونة  حي 

98888  طنجة املغرب
عنوانه)ا(  محدد  وبير  الييد  
 98855  46 ااعل   بوطيب   مرج  حي 

أصيلة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 865)24.
798I

fidulimar

SILKAN EVASION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SILKAN EVASION شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 245 

تكمي الجديد تلرميكت - 45888 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

755دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SILKAN EVASION

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.

عنوان املقر االوتدلعي : رقم 245 

 45888  - تلرميكت  الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : سلكلن  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سلكلن  يوسف  الييد 

 45888 ترميكت   الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  سلكلن  رحدة  الييدة 

اتعوي اكنيون 45382 تنغير املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

22 نون ر  بتلريخ  االبتدائية بورزازات  

د282 تحت رقم 3)8د.

Iد79
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fidulimar

 GLOBAL INFRASTRUCTURE
SUD EST

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 GLOBAL INFRASTRUCTURE
SUD EST شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اتعوي 
اكنيون - 45382 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 GLOBAL INFRASTRUCTURE

.SUD EST
في  : مقلول  بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء و االشغلل املختلفة
و  الغرس  عدليلت  في  مقلول 
اصالح الفضلءات الخضراء و االزقة 

و الشوارع و تهيئة املراكن
تلور.

اتعوي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اكنيون - 45382 تنغير املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة خديجة سلكلن  :  5.888 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة خديجة سلكلن  عنوانه)ا( 
 45388 الفالحي  الحي  العرائش  زنقة 

تنغير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة خديجة سلكلن  عنوانه)ا( 
 45388 الفالحي  الحي  العرائش  زنقة 

تنغير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بتنغير   االبتدائية 

د282 تحت رقم 379د.

792I

الجعفري يلسين

RAMY CAN SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجعفري يلسين
قطلع 5، إقلمة العدل، شقة 4، حي 
الريلض ، 98888، الربلط املغرب

RAMY CAN SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  شلرع وجي 
العهد، مركز انريل، الطلبق اليفلي، 
مكتب 3د    - 98828 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د9د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RAMY : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.CAN SARL AU
مقلولة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لنقل البضلئع.

عنوان املقر االوتدلعي :  شلرع وجي 
اليفلي،  الطلبق  انريل،  مركز  العهد، 
مكتب 3د    - 98828 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

حصة  88د    : بلمو  يلسر  الييد 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد يلسر بلمو عنوانه)ا( 3 زنقة 
طلبق  أ،  ووبل  إقلمة  تشيكوڢيكي، 
5، رقم د4د 98888 طنجة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

االسدلعيلي  امريس  الييد 
 ،27 شقة   ،3 أميب  إقلمة  عنوانه)ا( 
سينل  ابن  شلرع   ،2 االسدلعيلية 

58888 مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 843)24.
793I

إئتدلنية بلرية

مدرسة تعليم السياقة سينكو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

إئتدلنية بلرية
خليلد رقم)4د املحلميد مراكش ، 

68د48، مراكش املغرب
مدرسة تعليم الييلقة سينكو شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة رقم 
2 الطلبق ااول د2 مكرر طلرق إبن 
زيلم وليز مراكش - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28223د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   2(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : مدرسة 

تعليم الييلقة سينكو.
مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تعليم الييلقة.
عنوان املقر االوتدلعي : عدلرة رقم 
إبن  طلرق  مكرر  د2  ااول  الطلبق   2
مراكش   48888  - مراكش  وليز  زيلم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد سينكو سعيد :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الحييني  املنعم  عبد  الييد 
88د  بقيدة  حصة   588   : ظريف 

مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سعيد  سينكو  الييد 
32د عين مزوار  تجزئة يلسدينة رقم 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
عبد  ظريف  الحييني  الييد 
85دد  رقم  النهضة  عنوانه)ا(  املنعم 
مراكش   4888 مراكش  املحلميد 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  سينكو  الييد 
32د عين مزوار  تجزئة يلسدينة رقم 

مراكش 48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29377د.
794I

D3PINTER SARL-AU

D3PINTER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D3PINTER SARL-AU
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
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 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 ،3 EME ETAGE N° 20 ، 90000

طنجة املغرب
D3PINTER شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 28 - 98888
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
22877د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.D3PINTER
-اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الصبلغة.
 : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3
EME ETAGE N° 28 - 98888 طنجة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد اليعيد املكريف :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد اليعيد املكريف عنوانه)ا( 
تجزئة الريلض رقم 62 98888 طنجة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد اليعيد املكريف عنوانه)ا( 
تجزئة الريلض رقم 62 98888 طنجة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم د)د)24.

795I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE ETABLISSEMENT LKOL
LILJAMAL SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شلرع موالي احفيظ مييور ، 
33258، مييور املغرب

 STE ETABLISSEMENT LKOL
LILJAMAL SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
ااول حي اليالم أوطلط الحلج. - 
33388 أوطلط الحلج املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د286

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 STE ETABLISSEMENT LKOL

.LILJAMAL SARL AU
غرض الشركة بإيجلز : * الحالقة 
بللبشرة  العنلية   + والرولل  للنيلء 
والعنلية  الحالقة  لتعليم  مؤسية   +

بللبشرة + تنظيم حفالت االزواج.

الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الحلج.  أوطلط  اليالم  حي  ااول 

33388 أوطلط الحلج املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : قندوس  نلمية  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  قندوس  نلمية  الييدة 
ملوية  حي  تدرسلط  زنقة   7( رقم 
أوطلط الحلج 33388 أوطلط الحلج 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  قندوس  نلمية  الييدة 
ملوية  حي  تدرسلط  زنقة   7( رقم 
أوطلط الحلج 33388 اوطلط الحلج 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  ببومللن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د352/282.
796I

fiduciaire dar dmana

 STE RADI ET BETEMI
IMMOBILIER sigle SRBI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلويين مرب الدرعلويين 
رقم 8د وزان حي الدرعلويين مرب 
الدرعلويين رقم 8د وزان، 6288د، 

وزان املغرب
 STE RADI ET BETEMI

IMMOBILIER sigle SRBI شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : بحي 
العدير تجزئة النهضة رقم 74د 
الطلبق االول وزان - 6288د وزان 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)2د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 
 STE RADI ET BETEMI حل 
شركة   IMMOBILIER sigle SRBI
مبلغ  املحدومة  امليؤولية  ذات 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
تجزئة  العدير  بحي  اإلوتدلعي  مقرهل 
الطلبق االول وزان  74د  النهضة رقم 
لعدم  نتيجة  املغرب  وزان  6288د   -
قدرة الشركة عل  تغطية مصلريفهل..

و عين:
و  الرا�ضي  الشريف   الييد)ة( 
عنوانه)ا( بحي العدير  تجزئة النهضة 
املغرب  وزان  6288د  وزان   5(8 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 2د نون ر د282 وفي بحي العدير 
تجزئة النهضة رقم 74د الطلبق االول 

وزان - 6288د وزان املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  د2  بتلريخ  بوزان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3)33.

797I

EXPACT PARTNERS

 GRENNSTONE
INVESTMENT COMPANY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 28د
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA Maroc

 GRENNSTONE INVESTMENT
COMPANY شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي البيضلء 
د3د شلرع انفل إقلمة ازور مكتب 
رقم دد ب الدارالبيضلء 28888 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)5229
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 GRENNSTONE INVESTMENT

.COMPANY
أنشطة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشركلت القلبضة.
البيضلء   : املقر االوتدلعي  عنوان 
مكتب  ازور  إقلمة  انفل  شلرع  د3د 
 28888 الدارالبيضلء  ب  دد  رقم 

الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

688.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
: أسهم بقيدة  الييد امين اازهر 

688.888.د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اازهر  امين  الييد 
قطلع 9د بلوك ل رقم 3د حي الريلض 

الربلط 8888د الربلط املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اازهر  امين  الييد 
قطلع 9د بلوك ل رقم 3د حي الريلض 

الربلط 8888د الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 39946.
79(I

fiduciaire dar dmana

 SOCIETE MITAT FELLAH
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلويين مرب الدرعلويين 

رقم 8د وزان حي الدرعلويين مرب 
الدرعلويين رقم 8د وزان، 6288د، 

وزان املغرب
 SOCIETE MITAT FELLAH SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : بحي 

العدير تجزئة النهضة رقم 426 وزان 
- 6288د وزان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د2د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
 SOCIETE MITAT FELLAH SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة مبلغ 
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
تجزئة  العدير  بحي  اإلوتدلعي  مقرهل 
النهضة رقم 426 وزان - 6288د وزان 
املغرب نتيجة لعدم قيلم الشركة بلي 

معلمالت تذكر..
و عين:

و  الرتيمي   ايدلن   الييد)ة( 
تجزئة  د8  العدير  بحي  عنوانه)ا( 
وزان  6288د  وزان   4(7 رقم  انهضة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 89 نون ر د282 وفي بحي العدير 
 - وزان   426 رقم  النهضة  تجزئة 

6288د وزان املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
مون ر  7د  بتلريخ  بوزان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 2924.
799I

SAVOIR EXPERT

J.M
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 85 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
J.M شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  ميتومع 
طريق راس امللء عين الشقف موالي 
سعقوب فلس - 38888  فلس  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 نون ر  8د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.J.M : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
ع  ُمصِنّ  : بإيجلز  الشركة  غرض 
العدليلت  غيلرأحذيةحيب  قطع 

امليكلنيكية
أماء التلور الوسيط في االستيرام 

والتصدير.
عنوان املقر االوتدلعي :  ميتومع 
الشقف موالي  امللء عين  طريق راس 
سعقوب فلس - 38888  فلس  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد وبوح محدد :  8)2 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد وبوح محدد :  248 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
248 حصة    : الييد وبوح عدلم 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 248   : هللا  عبد  فيجل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  محدد  وبوح  الييد 
بوطلع  ونلن  بعدران  ايت  زنقة  9د 
فلس    38888 فلس  بوويدة  سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا(  محدد  وبوح  الييد 
2 تغلت فلس  الكثبلن  26د د تجزئة 

38888 فلس  املغرب.
عنوانه)ا(  عدلم  وبوح  الييد 
بوطلع  ونلن  بعدران  ايت  زنقة  9د 
فلس    38888 فلس  بوويدة  سيدي 

املغرب.

عنوانه)ا(   هللا  عبد  فيجل  الييد 
عبد  موالي  الكبير  اليوق   289 رقم 

هللا فلس 38888 فلس  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  وبوح  الييد 
2 تغلت فلس  الكثبلن  26د د تجزئة 

38888 فلس  املغرب
عنوانه)ا(   هللا  عبد  فيجل  الييد 
عبد  موالي  الكبير  اليوق   289 رقم 

هللا فلس 38888 فلس  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس  بتلريخ - تحت رقم -.

(88I

fiduciaire dar dmana

SEHLI EXPRESS 53
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلويين مرب الدرعلويين 
رقم 8د وزان حي الدرعلويين مرب 
الدرعلويين رقم 8د وزان، 6288د، 

وزان املغرب
SEHLI EXPRESS 53 شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الوحدة عين الحوزي الحي االماري 
شفشلون - 888د9 شفشلون 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
دد4د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
سهلي  حدو  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
حيلم الدين سهلي بتلريخ 84 أكتوبر 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 25 بتلريخ  بشفشلون   االبتدائية 
أكتوبر د282 تحت رقم د29/282د.
Iد8)
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HOUSSAM EDDINE

ترانس جيران الوحدة
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 د
 ERE ETAGE N د PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC

ترانس ويران الوحدة شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي كويلدة 
شلرع بني يدر زنقة ) - 93888 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د6))2.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
التيدي  احدد  )ة(  الييد  تفويت 
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد املجيد 

غربلل بتلريخ 8د نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   22 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6954.
(82I

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE

SARL

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL 
MANARA PRIVE SARL

إعالن متعدم القرارات

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL
MANARA PRIVE SARL

محلميد ) رقم 33 مراكش ، 
48888، مراكش املغرب

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL 
MANARA PRIVE SARL  »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: محلميد 
) رقم 33 مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.7(9(3

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 29 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
يبيع  البدوي  الحين  -الييد  مليلي: 
اصل  من  حصة  45د  ملكية  وينقل 
صفلء  الييدة  لصللح  حصة   666
الصلبوري./-  الييد الحين البدوي 
يبيع وينقل ملكية د5 حصة من اصل 
سقراط  الييدة  لصللح  حصة   666
زهرة الحيلة./- الييد الحين البدوي  
يبيع وينقل ملكية 78 حصة من اصل 
مرو   االنية  لصللح  حصة   666
البدوي  الحين  الييد  ابلعلي./-  
يبيع وينقل ملكية 78 حصة من اصل 
هلور  االنية  لصللح  حصة   666
ابلعلي./-الييد الحين البدوي يبيع 
اصل  من  حصة  4)د  ملكية  وينقل 
ارمملن  الييدة  لصللح  حصة   666
يبيع  البدوي  الحين  الييد  معلء./- 
اصل  من  حصة  46د  ملكية  وينقل 
666 حصة لصللح الييدة بن شلمية 
رولء./- الييد ماماني موالي علي يبيع 
وينقل ملكية 3) حصة من اصل 333 
الصلبوري  الييدة  لصللح  حصة 
علي  موالي  ماماني  الييد  صفلء./- 
يبيع وينقل ملكية 42 حصة من اصل 
سقراط  الييدة  لصللح  حصة   333
موالي  ماماني  الييد  الحيلة./-  زهرة 
حصة  84د  ملكية  وينقل  يبيع  علي  
الييدة  لصللح  من اصل333 حصة 
ارمملن معلء./- الييد ماماني موالي 
حصة  84د  ملكية  وينقل  يبيع  علي  
من اصل 333 حصة لصللح الييدة 

بن شلمية رولء.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
ماماني  علي  موالي  الييد  -استقللة 

من التييير.
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
- تعيين الييدة زهرة الحيلة سقراط 
املييرة  مع  التييير  في  كديلهدة 

الييدة صفلء الصلبوري.
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
عقوم  وديع  وتوقيع  -امضلء  مليلي: 

والتزاملت الشركة من طرف الييدة 
زهرة  الييدة  و  الصلبوري  صفلء 

الحيلة سقراط
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
التلليون  الشركلء  -الحصص:يقدم 
كلالتي  للشركة  عينية  ميلهدلت 
 48588 الصلبوري  صفلء  :-الييدة 
مرهم./- االنية مرو  ابلعلي 35788 
مرهم ./-االنية هلور ابلعلي 35788 
مرهم./- الييدة زهرة الحيلة سقراط 
ارمملن  الييدة  مرهم./-   34388
رولء  الييدة  مرهم./-   2((88 معلء 
مجدوع  مرهم.   25888 شلمية  بن 
 288888 هو  العينية  امليلهدلت 

مرهم 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
امللل  رأس  تحديد  تم  امللل:  -راس 
الشركة في ملئتي الف مرهم 288888 
مرهم مقيدة إج  2888 حصة  بقيدة 
88دمرهم للحصة الواحدة موزعة و 
التلجي:-الييدة  النحو  عل   مقيدة 
حصة./-   485 الصلبوري  صفلء 
حصة./-   357 ابلعلي  مرو   االنية 
حصة./-   357 ابلعلي  هلور  االنية 
 343 سقراط  الحيلة  زهرة  الييدة 
 2(( معلء  ارمملن  الييدة  حصة./- 
شلمية  بن  رولء  ./-الييدة  حصة 
هو  الحصص  مجدوع  حصة.   258

2888 حصة.
بند رقم 4د: الذي ينص عل  مليلي: 
-التييير: سييرالشركة ميير وحيد أو 
اشخلص  ااملييرين،  من  مجدوعة 
يتم  شركلء،  أوغير  شركلء   ، ماتيين 
في   ، الشركلء  طرف  من  تعيينهم 
بدووب  أو  االسلسية  االنظدة 
الشركلء  من  بقرار   ، قلنوني  عقد 
من   3/4 ااقل  عل   يدثلون  الذي 
الحصص .-  ثم تعيين الييدة صفلء 
الحيلة  زهرة  والييدة  الصلبوري 
غير  ملدة  للشركة  سقراط كدييرتين 
لديهن  ليس  أنه  مؤكدتين  محدومة. 
وظيفة أخر  وال أي عجز يدنعهن    من 
مدلرسة مهدتهن كدييرتين للشركة..
عل   ينص  الذي  7د:  رقم  بند 

ميؤولة  الشركة  االمضلء:   - مليلي: 

او  ااعدلل  وديع  عن  قلنوني  بشكل 

العقوم املتعلقة بهل  بتوقيع املييرتين 

والييدة  الصلبوري  صفلء  الييدة 
وهة   من  سقراط.  الحيلة  زهرة 

العدليلت البنكية ، فإن الشركة تلتزم 

الصلبوري  صفلء  الييدة  بتوقيع 

 ، سقراط  الحيلة  زهرة  والييدة 

توقيع   ، أعاله  املذكورة  لألغراض 

امليتندات  ووديع  اإليصلالت  وديع 

وعدوًمل القيلم بدل يلزم مع البنك.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29674د.

(83I

MA GLOBAL CONSULTING

MERCK MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شلرع عبد املومن و زنقة فلن 
زيالند إقلمة فضيلة، الطلبق الرابع، 

28888، الدار البيضلء املغرب

MERCK MAROC شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 75د، 
زنقة بوكراع، الطلبق الثللث، رقم 

4د، بوركون   - 28.888 الدار 

البيضلء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

235د9.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 

ذات  شركة   MERCK MAROC

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

88.888,88د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 

مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 75د، 
رقم  الثللث،  الطلبق  بوكراع،  زنقة 

4د، بوركون   - 28.888 الدار البيضلء  

املغرب نتيجة لتصفية ومية.
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و عين:
بنلطيفة   أمين  الييد)ة( 
إقلمة  روكروي  زنقة  وعنوانه)ا( 
املنظر الجديل شقة رقم 6  28.888  
)ة(  كدصفي  املغرب  البيضلء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 5د نون ر د282 وفي 75د، زنقة 
4د،  رقم  الثللث،  الطلبق  بوكراع، 
البيضلء  الدار    28.888  - بوركون   

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم ))5د8).
(84I

,CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT & CONSEILS 

SKYBURY CAFE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SKYBURY CAFE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 2 و 
3 املوووم بللطلبق االر�ضي، املدينة 
الجديدة، شلرع سلنت لويس - 

38848 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

78363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SKYBURY CAFE

 : بإيجلز  الشركة  غرض 
مقهى،مطعم ومتجر حلويلت.

عنوان املقر االوتدلعي : محل 2 و 
املدينة  االر�ضي،  بللطلبق  املوووم   3
 - لويس  سلنت  شلرع  الجديدة، 

38848 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
25د    : حكيدة  علرف  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : الصنهلجي  كرامي  هال  الييدة 
25د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
  : الصنهلجي  كرامي  مريم  الييدة 
25د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
  : الصنهلجي  كرامي  كنزة  الييدة 
25د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
  : الصنهلجي  كرامي  محدد  الييد 
258 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
  : الصنهلجي  كرامي  عدر  الييد 
258 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حكيدة  علرف  الييدة 
بورملنة  االنصلري  ولبر  زنقة  2د 

38848  فلس املغرب.
الصنهلجي  كرامي  هال  الييدة 
االنصلري  ولبر  زنقة  2د  عنوانه)ا( 

بورملنة 38848  فلس املغرب.
الصنهلجي  كرامي  مريم  الييدة 
االنصلري  ولبر  زنقة  2د  عنوانه)ا( 

بورملنة 38848  فلس املغرب.
الصنهلجي  كرامي  كنزة  الييدة 
االنصلري  ولبر  زنقة  2د  عنوانه)ا( 

بورملنة 38848  فلس املغرب.
الصنهلجي  كرامي  محدد  الييد 
االنصلري  ولبر  زنقة  2د  عنوانه)ا( 

بورملنة 38848  فلس املغرب.
الصنهلجي  كرامي  عدر  الييد 
2د  رقم  فيال  وهران  شلرع  عنوانه)ا( 

الزهورد 38848  فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حكيدة  علرف  الييدة 
بورملنة  االنصلري  ولبر  زنقة  2د 

38848  فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5276.
(85I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE SANTA CATALINA SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
 STE SANTA CATALINA SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة وبل 
بيوبالن رقم 83 اليدلرة - 72888 

اليدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

663د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  9د28  ملي  3د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SANTA CATALINA SARL
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة  و أشغلل البنلء.
عنوان املقر االوتدلعي : زنقة وبل 
 72888  - اليدلرة   83 رقم  بيوبالن 

اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
حصة   988   : علجي  بالهي  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
88د حصة    : الييدة بالهي تك ر 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  علجي  بالهي  الييد 
اليدلرة   89 رقم  بيوبالن  وبل  زنقة 

72888 اليدلرة املغرب.
عنوانه)ا(  تك ر  بالهي  الييدة 
اليدلرة  د8  رقم  بيوبالن  وبل  زنقة 

72888 اليدلرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  تك ر  بالهي  الييدة 
اليدلرة  د8  رقم  بيوبالن  وبل  زنقة 

72888 اليدلرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي  د2  بتلريخ  بلليدلرة   االبتدائية 

9د28 تحت رقم د282/د8د.
(86I

خ رة  الشرق

K B - AKKARIA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خ رة  الشرق

49 شلرع البكلي لهبيل اقلمة ريلض 
املدينة شقة رقم 3 بركلن 49 شلرع 
البكلي لهبيل اقلمة ريلض املدينة 
شقة رقم 3 بركلن، 699، بركلن 

املغرب
K B - AKKARIA شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7 زنقة 
الكلرة حي الوحدة بركلن - 63388 

بركلن املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
59د)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   22
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 K B -  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AKKARIA
منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.
زنقة   7  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 63388  - بركلن  الوحدة  حي  الكلرة 

بركلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 K B - AKKARIA :  الشركة 888.د

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
888د   : قيلمي  بوعزة  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بوعزة قيلمي عنوانه)ا( 7 
زنقة الكلرة حي الوحدة بركلن 63388 

بركلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الييد بوعزة قيلمي عنوانه)ا( 7 
زنقة الكلرة حي الوحدة بركلن 63388 

بركلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د672/282.

(87I

FIDUS FETHI

 BOUDHAL TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
 BOUDHAL TRAVAUX DIVERS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 79 زنقة 
بئر انزران حي حيني الطلبق الثلني 

رقم 4 - 63388 بركلن املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د6د)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOUDHAL TRAVAUX DIVERS
استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الصنلعية  املوام  وديع  وتصدير 

والزراعية
- أعدلل البنلء املتخصصة ااخر 

-مفلوض.
79 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
الثلني  الطلبق  حيني  حي  انزران  بئر 

رقم 4 - 63388 بركلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد خللد بومهلل :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بومهلل  خللد  الييد 
 63388 ورسيف  عراس  حرشة  حي 

ورسيف املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بومهلل  خللد  الييد 
 63388 ورسيف  عراس  حرشة  حي 

ورسيف املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم د673/282.
(8(I

STE FIDLAMIAE SARL

ABM BEN AGRO-
ALIMENTAIRE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

 ABM BEN AGRO-ALIMENTAIRE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 5د شلرع 
اابطلل شقة 4 أكدال  - 8888د 

الربلط املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65د56د
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  6د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ABM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BEN AGRO-ALIMENTAIRE
: - التغذية  غرض الشركة بإيجلز 

العلمة.
املنتجلت  وديع  في  االتجلر   -

الغذائية الزراعية.
- ااعدلل املتنوعة.
- تقديم الخدملت

املكتبية  اللوازم  وبيع  شراء   -
واالستهالكية.

- استغالل املحلور.
- االستيرام والتصدير..

عنوان املقر االوتدلعي : 5د شلرع 
8888د   - أكدال    4 شقة  اابطلل 

الربلط املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : براهيم  علي  بن  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : مصطفى  علي  بن  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  براهيم  علي  بن  الييد 
9 ميور الجلمع  3 زنقة طونكلن شقة 

8888د الربلط املغرب.
الييد بن علي مصطفى عنوانه)ا( 
9 ميور الجلمع  3 زنقة طونكلن شقة 

8888د الربلط املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  براهيم  علي  بن  الييد 
9 ميور الجلمع  3 زنقة طونكلن شقة 

8888د الربلط املغرب
الييد بن علي مصطفى عنوانه)ا( 
9 ميور الجلمع  3 زنقة طونكلن شقة 

8888د الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 28855د.
(89I

CCJF

WELLIAM INVEST
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
WELLIAM INVEST شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقلمة 
املشرق 2، الطلبق ااول، رقم 3 - 
28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.WELLIAM INVEST
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقلمة 
 -  3 رقم  ااول،  الطلبق   ،2 املشرق 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : سريدي  رشيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سريدي  رشيد  الييد 
بوسكورة   26 رقم  البشر   تجزئة 
البيضلء  الدار   28888 النواصر 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سريدي  رشيد  الييد 
بوسكورة   26 رقم  البشر   تجزئة 
البيضلء  لدار   28888 النواصر 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 384د8).
8Iد)

CENTREDAFFAIRESAMANE

كلدن رينك
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE APPT 8د RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

كلدن رينك شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

بوركوكن زنقة ركراكة اقلمة 

لكرنيش مجدوعة 82 شقة رقم 

د8 الدار البيضلء - 28338 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د)5286

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

كلدن   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
رينك.

االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

و التصدير.

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

بوركوكن زنقة ركراكة اقلمة لكرنيش 

الدار  د8  رقم  شقة   82 مجدوعة 

البيضلء  الدار   28338  - البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الهيبة  ازهور  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الهيبة  ازهور  الييدة 

املحددية   787 رقم  الكولين  تجزئة 

2838 املحددية املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الهيبة  ازهور  الييدة 
املحددية   787 رقم  الكولين  تجزئة 

2838 املحددية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 29 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 4)372.

Iدد)

CAP MONDIAL COMPTA

 AGENCE IMMOBILIERE
BOTAGHRASSA

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR دER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER
MAROC

 AGENCE IMMOBILIERE
BOTAGHRASSA شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الوروم عدنلن ب قطعة 68 الطلبق 
االر�ضي - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

87787د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2828 غشت   24
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 AGENCE IMMOBILIERE  :

.BOTAGHRASSA
 agence  : بإيجلز  الشركة  غرض 
 immobiliere-achat vente et louer

.des mobiliers et immobiliers
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق   68 قطعة  ب  عدنلن  الوروم 

االر�ضي - 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

 58   : بتغراصل  الحين  الييد 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

الييدة سكينة امزيب :  58 حصة 
بقيدة 888.د مرهم للحصة .

 58  : بتغراصل  الحين  الييد 
بقيدة 888.د مرهم.

الييدة سكينة امزيب : 58 بقيدة 
888.د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد الحين بتغراصل عنوانه)ا( 
  68 قطعة  ب  عدنلن  الوروم  تجزئة 

98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  امزيب  سكينة  الييدة 
  68 قطعة  ب  عدنلن  الوروم  تجزئة 

98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد الحين بتغراصل عنوانه)ا( 
  68 قطعة  ب  عدنلن  الوروم  تجزئة 

98888 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  امزيب  سكينة  الييدة 
  68 قطعة  ب  عدنلن  الوروم  تجزئة 

98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  دد  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2828 تحت رقم 233723.
2Iد)

sofoget

yummy world
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
yummy world شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  القنيطرة 
د3 زنقة أنوال و محدد قري إقلمة 
منلر أ مكتب 5 - 4888د  القنيطرة 
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املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

63265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  5د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.yummy world

مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مطعم.

عنوان املقر االوتدلعي :  القنيطرة 
إقلمة  قري  محدد  و  أنوال  زنقة  د3 

القنيطرة  4888د    -  5 مكتب  أ  منلر 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : حنلوي  يوسف  الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

888د   : حنلوي  يوسف  الييد  

بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  حنلوي  يوسف  الييد  

القنيطرة  4888د  املغرب  القنيطرة 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  حنلوي  يوسف  الييد  

القنيطرة  4888د  املغرب  القنيطرة 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 8دد9).

3Iد)

sofoget

MATEF
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MATEF شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  الربلط 
د5 بلوك آرار التقدم يوسفية   ------  

الربلط  املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

)982دد.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 22 أكتوبر د282 تم  تحويل  
املقر االوتدلعي الحلجي للشركة من » 
الربلط د5 بلوك آرار التقدم يوسفية   
------  الربلط  املغرب« إج  » القنيطرة 
رقم 45 شلرع شكيب ارسالن معدورة 
4888د      3 مدكتب  حين  بل  إقلمة 

القنيطرة  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 8399د.

4Iد)

sofoget

MATEF
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشلط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MATEF شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي الربلط د5 
بلوك آرار التقدم يوسفية - -------- 

الربلط املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5)867د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تغيير  تم  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
نشلط الشركة من » تجلرة« إج  »بيع 
و توزيع املنتجلت و امليتلزملت و موام 

النظلفة 
 استيرام و تصدير

تجلرة علمة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 8399د.
5Iد)

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

RUBINO DISTRIBUTIONS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شلرع فلس ، ركن ابن طفيل ، إقلمة 
ميلموند، الطلبق ااول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب
 RUBINO DISTRIBUTIONS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سلحة 
ابراهيم الروماني شلرع السينل إقلمة 
بتهوفن 2 الطلبق 3 رقم 2) طنجة - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
22849د

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  3د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.RUBINO DISTRIBUTIONS
استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وتصدير املنتجلت الغذائية لألطفلل 

وميتلزملتهل.
سلحة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
إقلمة  الروماني شلرع السينل  ابراهيم 
 - 2) طنجة  3 رقم  الطلبق   2 بتهوفن 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : مي  بن  سديرة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(   مي  بن  سديرة  الييدة 
 PLACE DE L’ACADIE APT 453
 MONTREAL QC H4N8B6,

MONTREAL  CANADA 8658د.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(   مي  بن  سديرة  الييدة 
 PLACE DE L’ACADIE APT 453
 MONTREAL QC H4N8B6

MONTREAL  CANADA 8658د
مي  بن  الزهراء  فلطدة  الييدة 
مجدوعة   2 النهضة  حي  عنوانه)ا( 
املجد الربلط 8888د الربلط املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 2428779د2دد.
6Iد)

HORIZON LINES SARL

التسيير الحر
إعالن حر

بدقت�ضى عقد عرفي محرر بتطوان 
بتلريخ د282/دد/22 تيلدت الشركة 
 « امليدلة  املحدومة  امليؤولية  ذات 
شركة   ،»  BS&CH OFFSHORING
تحدل  التأسيس،  طور  في  مغربية 
للدقلوالت  املوحد  التعريف  رقم 
 ،ICE( 882963394888873(
لجزء  الحر  التييير  وصالحية  حق 
اإلتصلل  ملركز  التجلري  ااصل  من 
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بتطوان،   الكلئن  الهلتفية  والخدملت 
رقم  الطريس،  الخللق  عبد  شلرع 
واملتعلق  فقط،  ااول  بللطلبق  2د 
املحدومة  امليؤولية  ذات  بللشركة 
« AMENY CALL «، شركة مغربية، 
)8.888د)  آالف  عشرة  رأسدللهل 
بتطوان،  االوتدلعي  مقرهل  مرهم، 
2د  شلرع عبد الخللق الطريس، رقم 
التجلري  بللسجل  واملقيدة  3د،  و 
تحت  بتطوان  اإلبتدائية  بلملحكدة 

الرقم 327دد.
سنة  ملدة  الحر  التييير  عقد  تم 
واحدة مغلقة تبتدئ من فلتح مون ر 
)د)  واحدة  سنة  ملــدة  وتدتـد  د282 
 ،2822 مغلقة تنتهي بتلريخ 38 نون ر 
محدم  إودلجي  شهري  واوب  مقلبل 

بين الطرفين كدل يلي:
خالل املدة املدتدة من فلتح )د8) 
ف راير   2( غلية  إج   د282  مون ر 
الشهري  الواوب  تحديد  تم   2822
)3.888د)  ألف  عشرة  ثالثة  مبلغ  في 

مرهم شلمال الضرائب.
خالل املدة املدتدة من فلتح )د8) 
ملرس 2822 إج  غلية 38 نون ر 2822 
مبلغ  في  الشهري  الواوب  تحديد  تم 
مرهم  )5.888د(  عشرألف  خدية 

شلمال الضرائب.
للنشر والبيلن.

7Iد)

مكتب املوثق توفيق أبوفراس

LA TERRASSE DES ETOILES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املوثق توفيق أبوفراس
اقلمة امليل الطلبق االول شلرع 
افرنلج مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
  LA TERRASSE DES ETOILES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 345 
امليلر طريق اسفي مراكش - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28259د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   22
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LA  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. TERRASSE DES ETOILES
غرض الشركة بإيجلز : تييير مار 

الضيلفة .
 345  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
امليلر طريق اسفي مراكش - 48888 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
مابيبلر   هلنك  يلنيك  الييد 
  Zijptestraat 5578) 8د عنوانه)ا( 

. (578 Anzegem Belgique
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
مابيبلر  هلنك  يلنيك  الييد 
  Zijptestraat 5578) 8د عنوانه)ا( 

 (578 Anzegem Belgique
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 53488د487832.

I)د)

FLASH ECONOMIE

 MD IRON & STEEL
FOUNDRY

إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE MD IRON & STEEL
FOUNDRY S.A.R.L

للشركلء  العلم  القرار  بدقت�ضى 
7د28 ، قرر  82 ينلير  املنعقد بتلريخ 

شركلء شركة:

 MD TRADING COMPANY

   SARL

- تغيير تيدية الشركة،

- تغيير وتدديد هدف الشركة.

 MD التيدية  أصبحت  بللتلجي 

IRON & STEEL FOUNDRY

موضوع الشركة :  ميبك الحديد 

و الصلب. 

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 

بللدارالبيضلء تحت رقم 62)88624.

9Iد)

FLASH ECONOMIE

OUCHA TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OUCHA TRAVAUX شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 26 

شلرع مرس اليلطلن الطلبق د 

الشقة 3 - 28888 الدار البيضلء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د775)4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير   85

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OUCHA TRAVAUX
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء والتطوير املختلفة
رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
د  الطلبق  اليلطلن  مرس  شلرع   26
البيضلء  الدار   28888  -  3 الشقة 

املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (8.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 (88   : اشكو  اسدلعيل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد اسدلعيل اشكو عنوانه)ا( 
تزكلت بوتفرمة تيزي  نيلي القصيبة  

23888 بني مالل  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد اسدلعيل اشكو عنوانه)ا( 
تزكلت بوتفرمة تيزي  نيلي القصيبة  

23888 بني مالل  املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ف راير د282 تحت رقم 763574.
(28I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE GROUPE BENZ-
AGRO ALIMENTATION
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

 SOCIETE GROUPE BENZ-AGRO
ALIMENTATION – SARL

رأسدلل الشركة: 34.588.888 
مرهم

املقر االوتدلعي: 42 تجزئة الوفلء 
الحي الصنلعي بنيومة فلس

 IF : 18729437 ; RC : 48413 ;
CNSS : 469922د

تلقته  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
فركت،  الزهراء  فلطدة  ااستلذة 

موثقة بللدار البيضلء،
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فوت  شتن رد282،  3د  بتلريخ 
الييدة  إج   بنزاكور  محدد  الييد 

زكية املبتهج مجدوع
حق الرقبة للحصص التي يدتلكهل 

في الشركة.
تلقته  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
فركت،  الزهراء  فلطدة  ااستلذة 

موثقة بللدار البيضلء،
4د  بتلريخ  الوحيد  الشريك  قرار 

شتن رد282، تقرر:
د - املصلمقة عل  تفويت مجدوع 
بللشركة  الرقبة  حق  حصص 

276888 حصة.
من   7 الفصل  تغيير  بللتلجي   -  2

القلنون ااسل�ضي للشركة.
3 - تحديد الصالحيلت

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحكدة  لد   الضبط 
تحت  د282  نون ر  6د  بتلريخ  بفلس 

رقم 28د5
للنشر و اإليداع

Iد2)

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

MARFRA IMPORT EXPORT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شلرع فلس ، ركن ابن طفيل ، إقلمة 
ميلموند، الطلبق ااول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب
 MARFRA IMPORT EXPORT
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي سلحة 

ابراهيم الروماني شلرع السينل إقلمة 
بتهوفن 2 الطلبق 3 رقم 2) طنجة - 

98888  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

22829د
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MARFRA IMPORT EXPORT
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معدات النقل.
سلحة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
إقلمة  الروماني شلرع السينل  ابراهيم 
 - 2) طنجة  3 رقم  الطلبق   2 بتهوفن 

98888  طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 BARCE JORGE الييد 
88د  بقيدة  MANUEL :  58 حصة 

مرهم للحصة .
الييد املنبهي غلندي محدد :  58 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 BARCE JORGE الييد 
 RUE DE د  عنوانه)ا(   MANUEL
 METZANGE 57788 HAYANGE
 FRANCE 57788 HAYANGE

.FRANCE
محدد  غلندي  املنبهي  الييد 
 RUE MONSEIGNEUR 2 )عنوانه)ا
 SCHMITT 57978 YUTZ FRANCE

.57978 YUTZ FRANCE
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 BARCE JORGE الييد 
 RUE DE عنوانه)ا(   MANUEL
 METZANGE 57788 HAYANGE
 FRANCE 57788 HAYANGE

FRANCE
محدد  غلندي  املنبهي  الييد 
 RUE MONSEIGNEUR 2 )عنوانه)ا
 SCHMITT 57978 YUTZ FRANCE

57978 YUTZ FRANCE
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 2427444د2دد.
(22I

fiduciaire elhoumam

 BUSINESS AL MOTAHIDA
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

fiduciaire elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC
 BUSINESS AL MOTAHIDA SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم )3 
تجزئة الواحة الطلبق اليفلي بني 
مالل - 23888 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

77د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.BUSINESS AL MOTAHIDA SARL
منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري . اشغلل مختلفة.
عنوان املقر االوتدلعي : الرقم )3 
بني  اليفلي  الطلبق  الواحة  تجزئة 

مالل - 23888 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

2.888.888 مرهم، مقيم كللتلجي:
 2.588   : البخلري حدلمي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 5.888   : الييد شطيبي الصديق 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 2.588   : امريس  الغزاي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 5.888   : سديرة  كروش  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 5.888   : سلعد  الغزاي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد البخلري حدلمي عنوانه)ا( 
 23558 الندة  اوالم  اليبت  سوق 

سوق اليبت اوالم الندة املغرب.
الييد شطيبي الصديق عنوانه)ا( 
اكلمير حي امرار تكوين 8888) اكلمير 

املغرب.
عنوانه)ا(  امريس  الغزاي  الييد 
خريبكة   25888 خريبكة  حطلن 

املغرب.
عنوانه)ا(  سديرة  كروش  الييدة 
 25888 حي اليالم بوونيبة خريبكة 

خريبكة املغرب.
عنوانه)ا(  سلعد  الغزاي  الييد 
خريبكة   25888 خريبكة  حطلن 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد البخلري حدلمي عنوانه)ا( 
 23888 الندة  اوالم  اليبت  سوق 

سوق اليبت اوالم الندة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 25 نون ر 

د282 تحت رقم 94دد.
(23I

cabinet bourhil  hassan

CATWALK EVENTS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet bourhil  hassan
rue verdun res elisa apt-a-

tanger ، 90010، tanger maroc
CATWALK EVENTS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع إبن 
الشهيد رقم 58 ال رانص د طنجة - 

8د988 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د8522د
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم   2828 ملرس  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CATWALK EVENTS
اآلحداث   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والتواصل.
عنوان املقر االوتدلعي : شلرع إبن 
 - طنجة  د  ال رانص   58 رقم  الشهيد 

8د988 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : يوسف  الحراق  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يوسف  الحراق  الييد 
العرائش  الزرقطوني  شلرع   83

92888 العرائش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  الحراق  الييد 
العرائش  الزرقطوني  شلرع   83

92888 العرائش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو   85 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2828 تحت رقم 2437.

(24I

وين إكيبير

FIKA
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

وين إكيبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضلء، 88د28، الدار البيضلء 

املغرب

FIKA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 47د شلرع 
املقلومة اقلمة AFA الطلبق 2 شقة 
22 - 88)28 الدارالبيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.492893
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 38 شتن ر د282 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
اقلمة  املقلومة  شلرع  »47د  من 
 28(88  -  22 شقة   2 الطلبق   AFA
زنقة   7« إج   املغرب«  الدارالبيضلء 
 - راسين  حي  اسدلعيل  اقلمة  حنين 

28338 الدارالبيضلء  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
4د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 796658.

(25I

وين إكيبير

 PARTHENON BULDING
SERVICES

إعالن متعدم القرارات

وين إكيبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضلء، 88د28، الدار البيضلء 

املغرب
 PARTHENON BULDING

SERVICES »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 86د زنقة 
عبد الرحدلن صحراوي الطلبق 2 
البلب 3 سيتي بلرك بزنس املركز - 

88)28 الدارالبيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.495379

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في دد أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
استقللة وابراء الييد عثدلن بن عبد 

الجليل كديير للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

كددير  حوميري  نزار  الييد  تعيين 

مشلرك  للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

كددير  الكوهن  محدد  الييد  تعيين 

مشلرك للشركة

عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

الصالحيلت  وحدوم  تفلصيل  مليلي: 

املدنوحة للدديرين املشلركين

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

التعديالت املتعلقة بللنظلم االسل�ضي

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د6)79.

(26I

CABINET BOUZIDI

MORTECNAD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 

النلظور ، 62888، النلظور املغرب

MORTECNAD شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  457 
زاوية شلرع املييرة  - 62888 نلظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

23845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MORTECNAD
: • استيرام  غرض الشركة بإيجلز 

وتوزيع وديع أنواع موام البنلء.
 457   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
نلظور   62888  - املييرة   زاوية شلرع 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الخللق  عبد  اسبيح  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الخللق  عبد  اسبيح  الييد 
املييرة   شلرع  زاوية   457 عنوانه)ا(  

62888 نلظور املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الخللق  عبد  اسبيح  الييد 
املييرة   شلرع  زاوية   457 عنوانه)ا(  

62888 نلظور املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ د8 نون ر 

د282 تحت رقم 4299.

(27I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

JLF MA
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JLF MA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة فرح 
كلمب منجلن الشقة رقم 2 الطلبق 
االر�ضي وليز - 48888 مراكش 

املغرب.
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تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.95965

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 4د أكتوبر د282 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

الشقة  منجلن  كلمب  فرح  »اقلمة 

رقم 2 الطلبق االر�ضي وليز - 48888 
هلون  »ريلض  إج   املغرب«  مراكش 

البلروم  مرب  سلدلن  بن  سيدي  حي 

رقم 39 و 39 مكرر - 48838 مراكش  

املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   82 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )2982د.

(2(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ISCANA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر 

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ISCANA »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: رقم 38 

مرب العرصة القنلرية  - - مراكش 

املغرب.

»إضلفة تيدية تجلرية أو شعلر«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

85د88د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة وهو:

RIAD MADAME

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون ر   89 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29383د.

(29I

redallah sarl

2SO CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

redallah sarl
2 زنقة سوريل الشقة 5د شلرع 
الحين الثلني املدينة الجديدة ، 

38888، فلس املغرب
2SO CONSTRUCTION شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 54د 
تجزئة ازمهلر ودلعة عين الشقف - 

38888 فلس املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.63887

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
«488.888 مرهم« أي من »88.888د 
عن  مرهم«   588.888« إج   مرهم« 
ميون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار و امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   84 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 76)4.
(38I

NOBLACTION

MAISON AYELE
إعالن متعدم القرارات

NOBLACTION
نهج سعقوب املنصور إقلمة ااميرة 
3 الطلبق ااول رقم 5د، 48888، 

مراكش املغرب
MAISON AYELE  »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: رقم 5)7 
تجزئة امليلر الحي الصنلعي سيدي 
غلنم  - 48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

3د3ددد.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 6د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت حصص الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

اسيتقللة املييرين
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين ميير وديد
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير الشكل القلنوني للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
مليلي: تم تفويت حصص الييد عبد 
الصدد تغليت إج  الييد موبجرو اي 

سيتي
بند رقم 2د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغليت  الصدد  عبد  الييد  استقللة 
كدييرين  سيتي  اي  موبجرو  والييد 
موبجرو  الييد  تعيين  تم  و  للشركة 

اي سيتي كديير وحيد لشركة 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيير الشكل القلنوني من شركة ذات 
ذات  شركة  إج   املحدومة  امليؤولية 
الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

الوحيد 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 8د295د.
Iد3)

redallah sarl

ELMOUJAHID LINE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

redallah sarl
2 زنقة سوريل الشقة 5د شلرع 
الحين الثلني املدينة الجديدة ، 

38888، فلس املغرب
ELMOUJAHID LINE  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 26 
مكرر 3 تجزئة لحبلبي الدكلرات - 

38888 فلس املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.67253

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تم تعيين  26 أكتوبر  في  املؤرخ 

ميير وديد للشركة الييد)ة( قيو 

اسلمة كديير آخر

تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   89 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4)49.

(32I

NOBLACTION

 ARCHITECTURE

CONSULTING

شركة ذات امليؤولية املحدومة

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

NOBLACTION

نهج سعقوب املنصور إقلمة ااميرة 

3 الطلبق ااول رقم 5د، 48888، 

مراكش املغرب

  ARCHITECTURE CONSULTING

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مرب 

الحدلم حي مللسين املدينة رقم د5 - 

48888 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

5د66).

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في د3 غشت د282 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

»مرب الحدلم حي مللسين املدينة رقم 

إج   املغرب«  مراكش   48888  - د5 

 - 24 بلب مكللة   »مرب اليقلية رقم 

48888 مراكش  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29597د.

(33I



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   24062

STE FIACCOF 

 STE ETS EL FAJR AL JADID
PRIVEE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير تيدية الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 68 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE ETS EL FAJR AL JADID
PRIVEE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي تجزئة 

الوفلق رقم 6د طريف عين اليدن 
زواغة  - 38888 فلس املغرب.

تغيير تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

75د46
 

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  9د28  مون ر  دد  في  املؤرخ 
 STE ETS EL« من  الشركة  تيدية 
إج    »FAJR AL JADID PRIVEE

. «FAJER EL AMANI PRIVE»
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 43د5.
(34I

CAPITAL MARKETING SOLUTIONS

 CAPITAL MARKETING
SOLUTIONS

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

 CAPITAL MARKETING
SOLUTIONS

إقلمة الربيع 96، شلرع آنفل، 
الطلبق 7، املكتب د7 ، 24د34، 

CASABLANCA MAROC
 MARKETING 8.888د
SOLUTIONS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 
الربيع 96، شلرع آنفل، الطلبق 7، 
املكتب د7 - 28378 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
479د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : 8.888د 

.MARKETING SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجلز : االتصلالت 

والتيويق.
إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 ،7 الطلبق  آنفل،  شلرع   ،96 الربيع 
الدارالبيضلء   28378  - د7  املكتب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 58   : هد   اليعدي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة بنونة فلطدة الزهراء :  58 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييدة اليعدي هد  عنوانه)ا( 
عدلرة   ،3 بلرك  زنيت  تجزئة 
أكلت،الطلبق د،أ والم صللح،النواصر 

4)د27 الدارالبيضلء املغرب.
الزهراء  فلطدة  بنونة  الييدة 
املقلومة،مرج  شلرع  )6د،  عنوانه)ا( 
د،الطلبق د،الشقة 3،بن اودية انفل 

28378 الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة اليعدي هد  عنوانه)ا( 
عدلرة   ،3 بلرك  زنيت  تجزئة 
أكلت،الطلبق د،أ والم صللح،النواصر 

4)د27 الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )د2)3.
(35I

gest consultants

DEB CONSULTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

gest consultants
5د زنقة القل�ضي إليلس املعلريف 
الدار البيضلء، 88د28، الدار 

البيضلء املغرب
DEB CONSULTING شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 6 شلرع 
عين تلووطلت مكتب 8د طلبق 9 
بوركون - 8دد28 الدار البيضلء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3(679

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( امريس البصري 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  888.د 
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( رضل 

اكنلو بتلريخ 28 شتن ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 799695.
(36I

MON COMPTABLE SARL

EVIMAS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

EVIMAS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 66د زنقة 
راس عصفور تجزئة مختلري - 

68888 وودة املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.38(43

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تم  تحويل   د282  نون ر   8( في  املؤرخ 

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 

تجزئة  عصفور  راس  زنقة  «66د 

إج   68888 وودة املغرب«   - مختلري 

»حي ضيف البكلي د رقم )39 سيدي 

يحيى - 68888 وودة  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  9د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 8)39.

(37I

LZ EXPERTS

SARAVET
إعالن متعدم القرارات

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

SARAVET »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: مديونة 

عدللة املجلطية أوالم  طللب - - الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

7669)د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 4د شتن ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تيدية مييرة وديدة : الييدة سلره 

شكلح

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 4د: الذي ينص عل  مليلي: 

الشركة مييرة من طرف الييد عبد 

الرحيم شكلح و الييدة سلره شكلح

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8824).

(3(I
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gest consultants

DEB CONSULTING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

gest consultants

5د زنقة القل�ضي إليلس املعلريف 

الدار البيضلء، 88د28، الدار 

البيضلء املغرب

DEB CONSULTING شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 6 شلرع 

عين تلووطلت مكتب 8د طلبق 5 

بوركون  - 8دد28 الدار البيضلء 

املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3(765

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 38 شتن ر د282 تم  تحويل  

املقر االوتدلعي الحلجي للشركة من »6 

شلرع عين تلووطلت مكتب 8د طلبق 

البيضلء  الدار  8دد28   - بوركون    5

اقلمة  الكوتل  شلرع  »د  إج   املغرب« 

 - مومن  سيدي  رقم ب872  يلسدين 

28482 الدار البيضلء  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د79979.

(39I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BOUSSAFAR CAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°687 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE BOUSSAFAR CAR شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي العن ر د 
رقم 48د املييرة 2 - 48888 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.995(7

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  ملرس  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بنلموس  كدلل  )ة(  الييد  تفويت 
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
الحبيب  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

بوسفلر بتلريخ 8د ملرس د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
أبريل  د2  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 23232د.

(48I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BOUSSAFAR CAR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°687 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE BOUSSAFAR CAR  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي العن ر د 

رقم 48د املييرة 2 - 48888 مراكش 
املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.995(7
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  ملرس  8د  في  املؤرخ 
ميير وديد للشركة الييد)ة( فوزي 

فلطدة الزهراء كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أبريل  د2  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 23232د.

Iد4)

WORLD CONSULTING SARL.AU

 AMEUBLEMENT
MEDITERRANEAN

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شلرع كلرنوط الطلبق الخلمس 
مكتب رقم 82 ، 98888، طنجة 

املغرب
 AMEUBLEMENT

MEDITERRANEAN شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23 شلرع 
كلرنوط الطلبق 5 املكتب رقم 2 - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د3د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضلء  عند 
 AMEUBLEMENT  : تيديتهل 

.MEDITERRANEAN
غرض الشركة بإيجلز : بيع و شراء 

ااثلث 
بيع و شراء االالت املنزلية

االستيرام و التصدير.
عنوان املقر االوتدلعي : 23 شلرع 
 -  2 رقم  املكتب   5 الطلبق  كلرنوط 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : عتيد  بوشعيب  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عتيد  بوشعيب  الييد 
3 تجزئة  الطلبق   56 بقعة  د  الشطر 
الدار   28888 الهراويين  العدران 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عتيد  بوشعيب  الييد 
3 تجزئة  الطلبق   56 بقعة  د  الشطر 
الدار   28888 الهراويين  العدران 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   29 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9467.
(42I

MON COMPTABLE SARL

KAPSULE TRAVAUX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

KAPSULE TRAVAUX شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 35زنقة أ 
تنيس طريق مغنية - 68888 وودة 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.38925
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 - مغنية  طريق  تنيس  أ  «35زنقة 
68888 وودة املغرب« إج  »حي النجد 
36زنقة الدهلء سيدي يحيى -  2 رقم 

68888 وودة  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم د)39.
(43I
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redallah sarl

CENTRE NAFIS VISION
إعالن متعدم القرارات

redallah sarl
2 زنقة سوريل الشقة 5د شلرع 
الحين الثلني املدينة الجديدة ، 

38888، فلس املغرب
CENTRE NAFIS VISION »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 
عالل الفل�ضي مرب اللة مينة عدلرة 
اليقلط الشقة د وام الفجللين 
البطحلء - 38888 فلس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

7د228.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في د3 مون ر 9د28
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
اج   الشركة   راسدلل  من  الخفض 
8مرهم بلمتصلص خيلرات الشركة 

في حدوم 288888مرهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
الرفع من راسدلل اج  888888دمرهم 
بدقلصة الديون املترتبة عل  الشركة 

في حدوم  مرهم888888دهم
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 
هو  الحلجي  الشركة  راسدلل  مليلي: 

888888دمرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
هو  الشركة  راسدلل  حصص  عدم 

8888د حصة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 8)49.
(44I

FIDUCIAIRE PASTEUR

EMBELLIR  S.A.R.L A/U   
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESAADIYINE IMM( 3
 EME ETAGE ، 60000، OUJDA

MAROC
   EMBELLIR  S.A.R.L A/U  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

 LOT : وعنوان مقرهل اإلوتدلعي
 LES IRISS RUE SBOUد N°

 22-OUJDA. - 68888 OUJDA
.MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

959)د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل     تقرر  3د28  يونيو  د8  في  املؤرخ 
شركة    EMBELLIR  S.A.R.L A/U
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
 58.888 رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 LOT LES IRISS RUE SBOUد N°
 22-OUJDA. - 68888 OUJDA
MAROC نتيجة اللتوقف النهلئي عن 

مزاولة النشلط التجلري.
و عين:

و  اشقوبي  مليكة   الييد)ة( 
 RESIDENCE GOLF  67 عنوانه)ا( 
 ISLY-OUJDA 68888 OUJDA

MAROC كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 LOT LES بتلريخ د8 يونيو 3د28 وفي
 IRISS RUE SBOUد N° 22-OUJDA.

.- 68888 OUJDA MAROC
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
مون ر  8د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

3د28 تحت رقم )274.

(45I

CHCA

CHCA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHCA
الشقة 4 عدلرة رقم )د شلرع محدد 
الخلمس صفرو ، 888د3، صفرو 

املغرب

CHCA شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الشقة 4 

عدلرة رقم )د شلرع محدد الخلمس 

صفرو 888د3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

34(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   29

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.CHCA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

التدقيق   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ومراقبة التييير.

عنوان املقر االوتدلعي : الشقة 4 

)د شلرع محدد الخلمس  عدلرة رقم 

صفرو 888د3 صفرو املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الشبهي  عثدلن  الييد 

املدينة  5د  رقم  بطوطة  ابن  زنقة 

الجديدة 888د3 صفرو املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الشبهي  عثدلن  الييد 

املدينة  5د  رقم  بطوطة  ابن  زنقة 

الجديدة 888د3 صفرو املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو  بتلريخ - تحت رقم 

(46I

Soft finances sarl

OUEST POWER
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

Soft finances sarl
شلرع بئر أنزران عدلرة زينب رقم 4 ، 

6888د، سيدي قلسم الغرب
OUEST POWER شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

اليعلمة فيال رقم 9د - 6888د 
سيدي قلسم املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د9))2.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 - 9د  رقم  فيال  اليعلمة  »حي  من 
إج   املغرب«  قلسم  سيدي  6888د 
»املكتب رقم 82، اقلمة يلسين شلرع 
87 الحي الجديد -  الزرقطوني الزنقة 

6888د سيدي قلسم  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  قلسم   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم د3/282د3.
(47I

HELP ENTREPRISE

Olys logistique
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
Olys logistique شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 23 
زنقة بوريد الطلبق الثلني شقة 
4 الصخور اليوماء  - 28298 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

522723
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Olys  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.logistique
إمارة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الثروات والتخزين
23 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
بوريد الطلبق الثلني شقة 4 الصخور 
الدارالبيضلء   28298  - اليوماء  

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة ليل  شلطر :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة سلرة شلطر :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد يلسين شلطر :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد عثدلن شلطر :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  شلطر  ليل   الييدة 
ف  عدلرة  كلليفونيل  حدائق  اقلمة 
عين  قلس  شلرع  2د  رقم   3 الطلبق 
الشق 28288 الدارالبضلء املغرب .

عنوانه)ا(  شلطر  سلرة  الييدة 
زنقة  د  الليدون  تجزئة  لييلسفة 
الدارالبضلء   28288 د39   فيال   8(

املغرب.
الييد يلسين شلطر 

 CRS GAMBETTA  8( عنوانه)ا(   
 APT APT 53 TALENCE 33488

33522 طلونس فرنيل.
عنوانه)ا(  شلطر  عثدلن  الييد 
زنقة  د  الليدون  تجزئة  لييلسفة 
الدلرلبيضلء   28288 د39   فيال   8(

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  شلطر  علي  الييد 
 8( زنقة  الليدون  تجزئة  لييلسفة 
الدارالبيضلء   28288 د39  رقم 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
7د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88738).
(4(I

CANOCAF SARL

FADLY DISTRIBUTION
إعالن متعدم القرارات

CANOCAF SARL
شلرع الجيش امللكي زنقة الخنيلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 83 
 NADOR ،62888 ،النلظور

MAROC
FADLY DISTRIBUTION »شركة 

ذات امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: ايلو 25، 
تجزئة رقم 99، نلظور الجديد  - - 

النلظور  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.33(5

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في د2 أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
الحـصص  تفـويت  عل   املصلمقة 
االوتدـلعـية املقررة بتلريخ د2 أكتوبر 
فضالوي  سعيد  الييد  بين  د282 
و الييدة وفلء اليزيدي، من وهة، و 
الييد فضالوي عبد الجليل من وهة 

أخر 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين ميير وديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
ااسـل�ضي  القلنون  عل   املصلمقة 

الجديد للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
فضالوي  سعيد  الييد  مليلي:  عل  

فضالوي  الييد  و  حصة(   28.888(

عبد الجليل )28.888 حصة(

عل   ينص  الذي  6د:  رقم  بند 

سعيد  الييدين  تعيين  مليلي: 

الجليل  عبد  فضالوي  و  فضالوي 

كدييرين للشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ دد نون ر 

د282 تحت رقم )437.

(49I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

REVOMED
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

REVOMED شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة  

الزبير رقم 52 االلفة - 28888 

الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3474(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

د282 تقرر حل  84 أكتوبر  املؤرخ في 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    REVOMED الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

رقم  الزبير  تجزئة   اإلوتدلعي  مقرهل 

الدارالبيضلء   28888  - االلفة   52

امليبق   الفسخ   : ل  نتيجة  املغرب 

من  ابتداء  ومالك  والومي  االرامي 

د38/89/282.

تجزئة   ب  التصفية  مقر  حدم  و 

 28888  - االلفة   52 رقم  الزبير 

الدارالبيضلء املغرب. 

و عين:
لكرمي  محدد  الييد)ة( 
وعنوانه)ا( امللنيل 3347د برلين امللنيل 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 

املتعلقة بللتصفية: -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
د2  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 5)د797.
(58I

CABINET BOUZIDI

ENERGIE GM MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
ENERGIE GM MAROC شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي موار 

مييوسلت كلم 28 طريق وودة - 
62888 نلظور املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.64(3

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في دد نون ر د282 تدت إضلفة 
الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :
الخلم  أنواع  وديع  تصدير 

والوقوم.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4439.
Iد5)

النلظور للحيلبلت

MONEY FACTS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

النلظور للحيلبلت
شلرع االمير سيدي محدد الحي 
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االماري سيتي املحددية بلوك م 
الطلبق الثلني رقم 5 ، 62888، 

النلظور املغرب
MONEY FACTS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طريق 
أزغنغلن بلوك أ زنقة 2 رقم 9 أوالم 
بوطيب النلظور 62888 النلظور 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2885.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر   85 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
رقم   2 زنقة  أ  بلوك  أزغنغلن  »طريق 
 62888 النلظور  بوطيب  أوالم   9
النلظور املغرب« إج  »طريق أزغنغلن 
  3 رقم  أ  بلوك  بوطيب  أوالم  حي 

النلظور 62888 النلظور  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم د444.

(52I

مكتب املحلسبة

DINARMA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

مكتب املحلسبة
3د شلرع سعقوب املنصور رقم 

3د/4د تطوان ، 93888، تطوان 
املغرب

DINARMA شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
املهدي بن تومرت رقم 2) - 93888 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6475

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

تفويت الييد )ة( سليدلن بلقلت 
88د  أصل  من  اوتدلعية  حصة   58
حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد الصدد 

امليل بتلريخ 84 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  6د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم د342.
(53I

CANOCAF SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE
RAOUI

إعالن متعدم القرارات

CANOCAF SARL
شلرع الجيش امللكي زنقة الخنيلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 83 
 NADOR ،62888 ،النلظور

MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE
RAOUI  »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: حي املطلر 

زنقة ايرفين عدلرة الخطلبي 2  - - 
النلظور  املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.28937
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 5د نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
تفـويت  عل   املصلمقة  مليلي: 
بتلريخ  املقررة  االوتدـلعـية  الحـصص 
بنزرقلن  الييدة  بين  د282/دد/5د 
خللد  الييد  و  وهة،  من  أسدلء، 
التلقي من  مرابط  و الييدة يلسدين 

وهة أخر 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مليلي: تـغـيير الشكل القـلنوني للشركة 
ميـؤولية  ذات  شركة  لتصبح 
القلنون  عل   املصلمقة  و  محدومة 

ااسـل�ضي الجديد للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
حصة   338( أسدلء  بنزرقلن  مليلي: 

 338( مرابط  خللد  اوتدلعية(، 
التلقي  يلسدين  و  اوتدلعية(  حصة 

)348 حصة اوتدلعية( 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 4442.

(54I

segex

 STRONG ENOUGH
ACTION

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 STRONG ENOUGH ACTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 6د زنقة 

عبد الكريم بن اولون شقة 2د 
فلس - 38888 فلس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9)د68.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
 STRONG ENOUGH ACTION
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
بن  الكريم  عبد  زنقة  6د  اإلوتدلعي 
اولون شقة 2د فلس - 38888 فلس 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق ااربلح.
و عين:

و  الشحمي  ووام   الييد)ة( 
بني  عالل  امريس  موار  عنوانه)ا( 
سنوس القرية تلونلت 34888 تلونلت 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
زنقة  6د  وفي  د282  نون ر   8( بتلريخ 
عبد الكريم بن اولون شقة 2د فلس 

- 38888 فلس املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5242.
(55I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SAGE AGRICOLE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 8د3 الرئييية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
SAGE AGRICOLE  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

بالغدة اوفوس قصر بالغدة اوفوس 
52888 الرشيدية املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

95د8د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
اوفوس قصر بالغدة  »قصر بالغدة 
املغرب«  الرشيدية   52888 اوفوس 
إج  »رقم 99د تجزئة عين العلطي 2 - 

52888 الرشيدية  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 536.
(56I

مكتب محلسبة

 SOCIETE LKRAMDI
IKHWANE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

مكتب محلسبة
عدلرة د4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 288 الرشيدية ، 52884، 

الرشيدية املغرب
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 SOCIETE LKRAMDI IKHWANE
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 

اللحلين تيزيمي ارفوم - 52888 ارفوم 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د269.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
هواري  عدر  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   338
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
براهيم هواري بتلريخ 83 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 558.
(57I

CABINET BOUZIDI

EASY SHOP PHARMA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
EASY SHOP PHARMA شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية شلرع 
البحر ابيض املتوسط و زنقة اركلن 
حي العرا�ضي 24د مكرر - 62888 

نلظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
83)د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( احدد  بوعصلم  
588 حصة اوتدلعية من أصل 588 
ابراهيم   )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

بوعصلم  بتلريخ 82 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4482.
(5(I

CABINET BOUZIDI

ORIVERRE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
ORIVERRE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 

نعيدة والم ميدون رقم 23 - 62888 
نلظور املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

4869د.
العلم  الجدع  بدقت�ضى 
نون ر  6د  في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 
مرهم«  »8.888.888د  قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«   28.888.888« من  أي 
  : طريق  عن  مرهم«   38.888.888»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم د443.
(59I

مامي واصل

SOMEDOL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

مامي واصل
شلرع اليلطلن موالي يوسف 
رقم 8د - ص ب )32 ، 32888، 

الحييدة املغرب
SOMEDOL شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 82، زنقة 

سطلت - امزورن - 32252  
الحييدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
455د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر  7د  في  املؤرخ 
امليؤولية  ذات  شركة   SOMEDOL

املحدومة مبلغ رأسدللهل 588.888,88 
 ،82 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 

زنقة سطلت - امزورن - 32252 
سوء  ل-  نتيجة  املغرب  الحييدة   

الوضعية االقتصلمية للشركة.
و عين:

و  بنتهلمي  عدلم   الييد)ة( 
عنوانه)ا( عدلرة 99 شقة ) حي الفتح 
املغرب  الربلط  58د8د  ح ي م   

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
82، زنقة  د282 وفي  85 نون ر  بتلريخ 
سطلت - امزورن - 32252 الحييدة 

املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 783.

(68I

METREK COMPTA PRO

SOCIETE BIENFAIT TRANSP
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE BIENFAIT TRANSP
شركة ذات امليؤولية املحدومة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مخزن د  
تجزئة )2) حي الريلض - 4288د 

سيدي سليدلن املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3893

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
  SOCIETE BIENFAIT TRANSP
مبلغ رأسدللهل 68.888 مرهم وعنوان 
تجزئة  د   مخزن  اإلوتدلعي  مقرهل 
سيدي  4288د   - الريلض  حي   (2(
أسبلب   : ل  نتيجة  املغرب  سليدلن 

ملمية.

مخزن  ب  التصفية  مقر  وحدم 
4288د   - )2) حي الريلض  د  تجزئة 

سيدي سليدلن املغرب. 
و عين:

الييد)ة( ويلم  بريش و عنوانه)ا( 
حي اليالم بلوك 85 رقم د2 4288د 
)ة(  كدصفي  املغرب  سليدلن  سيدي 

للشركة.
الييد)ة( عثدلن  رتوت و عنوانه)ا( 
حي الريلض رقم )2) 4288د سيدي 
سليدلن املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية: 
الريلض  حي   (2( تجزئة  د  مخزن 

سيدي سليدلن
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بييدي سليدلن  بتلريخ 6د 

نون ر د282 تحت رقم د323/282.
Iد6)

GESTION ALJANOUB

CAFE BARBAS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي اليعلمة عدلرة رقم 
2 الطلبق الثللث العيون ، 78888، 

العيون املغرب
CAFE BARBAS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي موار 
النواتية شلرع محدد اليزيدي رقم 

83 املر�ضى العيون  - 78888 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CAFE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BARBAS
 , مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 
,استيرام  تأوير   , شراء   , بيع   , مطعم 
بنشلط  الصلة  ذات  وااموات  اآلالت 

املطلعم ....
: حي موار  املقر االوتدلعي  عنوان 
رقم  اليزيدي  محدد  شلرع  النواتية 
83 املر�ضى العيون  - 78888 العيون 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الييد سليدلني محدد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد سليدلني محدد  عنوانه)ا( 
الصنلعي  الحي  نكجير  العيون  شركة 
العيون   78888 العيون  املر�ضى 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد سليدلني محدد  عنوانه)ا( 
الصنلعي  الحي  نكجير  العيون  شركة 
العيون   78888 العيون  املر�ضى 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3546/282.
(62I

ABA GESTION SARLAU

AIRGSS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 3(

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

AIRGSS شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 332شلرع 
ابراهيم الروماني الطلبق 5 رقم 
د2 إقلمة ريحلن حي املعلريف 

الدارالبيضلء - 28888 الدارالبيضلء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522979

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AIRGSS
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 SERVICES AUXILIAIRES DES

.TRANSPORTS
 : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق  الروماني  ابراهيم  332شلرع 
د2 إقلمة ريحلن حي املعلريف  5 رقم 
28888 الدارالبيضلء  الدارالبيضلء - 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : لخصل�ضي  علي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لخصل�ضي  علي  الييد 
فلس  فلس  وام  6دحي  رقم   4 زنقة 

38888 الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لخصل�ضي  علي  الييد 
فلس  فلس  وام  6دحي  رقم   4 زنقة 

38888 الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )8897).
(63I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 SOCIETE GREEN
 FOREVER BY ALAOUI Par

» Abréviation» SGFBA
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE GREEN FOREVER BY
« ALAOUI « SGFBA

مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب
 SOCIETE GREEN FOREVER

 BY ALAOUI Par Abréviation«
SGFBA « »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: عدلرة 
ا 28 الشقة د الشهدية املنصور 
مكنلس - 58888 مكنلس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.49285
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في د8 نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
-    بيع مجدوع الحصص  )688( حصة 
88د مرهم من طرف الييد  من فئة 
والييدة   علوي   حلمي  عبداليالم 
عالجي سعيدة,   لفلئدة الييدة  حلمي 
علوي  وفلء الحلملة لبطلقة التعريف 

الوطنية رقم مال947735
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
القلنوني  الشكل  تغيير    - مليلي: 
امليؤولية  ذات  شركة  إج «  للشركة 
 « الوحيد  الشريك  ذات  املحدومة 
من  للشركة  القلنوني  االسم  تغيير    -
 SOCIETE GREEN FOREVER«اسم
 BY ALAOUI  Par Abréviation«
 ALAOUI « إج  اسم وديد   »SGFBA

 ENGINEERING
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
االستيرام   : التللية  االنشطة  الغلء    -
 – االسدنتية  للقوالب  والتصدير 
االسدنتية  للقوالب  وتيويق  صنلعة 
توسيع   - الرئي�ضي  النشلط  من 
بزيلمة  للشركة  الرئي�ضي  النشلط  
الدراسلت  مكتب   : التللية  االنشطة 

–أشغلل متنوعة –التجلرة 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 7-6-3-2: الذي ينص عل  
مليلي: من القلنون ااسل�ضي للشركة.                          
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 33)4.

(64I

FIDU.PRO CONSULTING

 PHARMACIE ZAHRAT
ENAJAT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شلرع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطلبقدد رقم 29  الدار البيضلء ، 

8، الدار البيضلء املغرب
 PHARMACIE ZAHRAT ENAJAT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
النصر بلوك 8د رقم 4دد اوالم 
صللح النواصر - 8888 النواصر 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د52224

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PHARMACIE ZAHRAT ENAJAT
غرض الشركة بإيجلز : صيدجي بيع 

بللتفصيل.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
النصر بلوك 8د رقم 4دد اوالم صللح 

النواصر - 8888 النواصر املغرب.
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أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الييدة سهلم املجدوبي 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييدة سهلم املجدوبي : 88888د 
بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييدة سهلم املجدوبي عنوانه)ا(  
الدارالبيضلء     8888 الدارالبيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييدة سهلم املجدوبي عنوانه)ا(  
الدارالبيضلء     8888 الدارالبيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
(65I

مكتب املحلسبة

IMPRIMERIE IMAD
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

مكتب املحلسبة
3د شلرع سعقوب املنصور رقم 

3د/4د تطوان ، 93888، تطوان 
املغرب

IMPRIMERIE IMAD شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : شلرع ابن 
زيدون زنقة الربيع رقم 26 مكرر  - 

93888 تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
89)2د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
ذات  شركة   IMPRIMERIE IMAD
رأسدللهل  مبلغ  املحدومة  امليؤولية 
مقرهل  وعنوان  مرهم   488.888
زنقة  زيدون  ابن  شلرع  اإلوتدلعي 
الربيع رقم 26 مكرر  - 93888 تطوان 

عل   القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

التيير.

و عين:

الييد)ة( محدد   الفح�ضي ص ري 

رقم  خلدون  ابن  سلحة  عنوانه)ا(  و 

كدصفي  املغرب  تطوان   93888  24

)ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

د282 وفي شلرع ابن  89 نون ر  بتلريخ 

 - مكرر    26 رقم  الربيع  زنقة  زيدون 

93888 تطوان املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 5)33.

(66I

CABINET BOUZIDI

BOUDRIMEX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ميير وديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 

النلظور ، 62888، النلظور املغرب

BOUDRIMEX  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

ولهليوا بني شيكر - 62888 نلظور 

املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9259د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

تعيين  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

ميير وديد للشركة الييد)ة( بومريم 

فؤام كديير وحيد

تبعل إلقللة ميير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4488.

(67I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

LE SAMFLY
إعالن متعدم القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
LE SAMFLY »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 8د، 

شلرع ابن الرفلعي، الطلبق الثللث، 
املعلريف - 28888 الدارالبيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.48829

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 7د ملرس د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي:  
الستكدلل  الصالحيلت  تفويض 

اإلوراءات القلنونية.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
ااسل�ضي  النظلم  واعتدلم  تحديث 

املعدل للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )86د8).

(6(I

GESTION ALJANOUB

PALM›S CAMP
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي اليعلمة عدلرة رقم 
2 الطلبق الثللث العيون ، 78888، 

العيون املغرب
PALM›S CAMP  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 
د3 مكرر زنقة ڴرڴر حي الوحدة د 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. PALM’S CAMP
تنظيم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
تنظيم   , الفعلليلت  و  ااحداث 
اإلقليدية   , املحلية  اااحداث  وديع 
الخيلم  تأوير   ,   ، ,الدولية  الوطنية   ,

الييلحية ، .
د3  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكرر زنقة ڴرڴر حي الوحدة د العيون 

- 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : ملعينيل  القطب  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ملعينيل  القطب  الييد 
العيون   78888 العيون  الدشيرة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ملعينيل  القطب  الييد 
العيون   78888 العيون  الدشيرة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3568/282.
(69I
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رمزي لالستشلرات

Z INVEST OULAAOUANE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشلرات
شلرع 24 نون ر عدلرة حددي ولد 

الرشيد الطلبق رقم د8 شقة رقم د8 
العيون ، 78888، العيون املغرب

 Z INVEST OULAAOUANE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
اليدلرة نلمي الضبلط رقم 82 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
372(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يونيو   29
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Z  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.INVEST OULAAOUANE
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
أشغلل  املدنية.  والهندسة  البنلء 
الصحي.  الصرف  أعدلل  عدومية. 

أعدلل النجلرة..
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 82 رقم  الضبلط  نلمي  اليدلرة 

العيون - 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

888.888.د مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  العوان  محدد  الييد 
427 غرب مدرسة االمير موالي عبد 

هللا طلنطلن 2888) طلنطلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  العوان  محدد  الييد 
427 غرب مدرسة االمير موالي عبد 
هللا طلنطلن 2888) طلنطلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د2822/282.
(78I

CABINET BOUZIDI

ORIVERRE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

توسيع نشلط الشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
ORIVERRE شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي زنقة 

نعيدة والم ميدون رقم 23 - 62888 
نلظور املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

4869د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 6د نون ر د282 تدت إضلفة 
الشركة  نشلط  إج   التللية  اانشطة 

الحلجي :
معللجة اإلنتلج وتحويل الزولج.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 7د نون ر 

د282 تحت رقم د443.
Iد7)

STE ZIZ COMPTA

STE GODZILLA CARS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE GODZILLA CARS   شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 2د 82 
حي املييرة بومنيب - 58د52 بومنيب 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د446د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( حكيم خلو 588 
888.د  أصل  من  اوتدلعية  حصة 
مصطفى   )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

اوكنير بتلريخ 84 نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم 549.
(72I

nadasoft

HARHOUR FISH  SARL   AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadasoft
 rue eljawaliqui bourgogne ، 5د

12000، casablanca maroc
 HARHOUR FISH  SARL   AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )48 عدلرة 
سدية شلرع الوالء الداخلة - 73888 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9499د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   38
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.HARHOUR FISH  SARL   AU
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اليدك و الصيد .
 48(  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة  الوالء  شلرع  سدية  عدلرة 

73888 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

مصطفى   بوزاض  الييد 
ط  الجوالقي  زنقة  5د  عنوانه)ا( 
الدارالبيضلء   28853 بوركون   4

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
مصطفى   بوزاض  الييد 
 4 ط  الجوالقي  زنقة  5د  عنوانه)ا( 
بوركون 28853 الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 
رقم  تحت  د282  أكتوبر  دد 

د634/282د.

(73I

CASA COMPTES

GIFT CONCEPT
إعالن متعدم القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

GIFT CONCEPT »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: 282، 
شلرع عبد املومن الطلبق اليفلي 
رقم 5 - 28368 الدار البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.446((9



24071 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 2د نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
من  اوتدلعية  حصة   588 وهب   -
طرف الييد محدد فالجي بلبة لفلئدة 

زووته الييدة سلو  ودلي.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
فالجي  الييد محدد  استقللة  قبول   -

بلبة من مهلمه كديير للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  القلنوني  الشكل  تغيير   -
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  من 
محدومة  ميؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

- تجديد القلنون ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
االوتدلعي  الرأسدلل  يتكون   - مليلي: 
محررة  كلهل  888دحصة،  من 

ومدنوحة للييدة سلو  ودلي.
عل   ينص  الذي  2د:  رقم  بند 
غير  ملدة  الشركة  تيير   - مليلي: 
للييدة  الوحيد  بللتوقيع  محدومة 

سلو  ودلي.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د3د8).
(74I

LATEREMAR

التيريمار
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATEREMAR
 QUARTIE INDUSTRIEL

 HAY AZLI N:73 BIS ROUTE
 D‹AGADIR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
التيريدلر شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الصنلعية حي أزجي رقم 73 مكرر 

طريق أكلمير مراكش  - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

9259دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   87

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

التيريدلر.

غرض الشركة بإيجلز : إستيرام و 

بيع الزليج بللجدلة و التقييط.

املنطقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

مكرر   73 رقم  أزجي  حي  الصنلعية 

 48888  - مراكش   أكلمير  طريق 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الرامي  حديد  الييد 

تجزئة   487 الشقة  بيدة  إقلمة 

م روكة   48888 مراكش املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الرامي  حديد  الييد 

تجزئة   487 الشقة  بيدة  إقلمة 

م روكة   48888 مراكش املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

87 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية بدراكش  

د282 تحت رقم د33)2د.

(75I

CABINET CADRE CONSEIL

OUYTRANS SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 3دد AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OUYTRANS SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مركز اكدز 

زاكورة - 47858 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.OUYTRANS SARL AU
النقل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

للغير.
عنوان املقر االوتدلعي : مركز اكدز 

زاكورة - 47858 زاكورة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد اليوب علي :  888.د حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد اليوب علي عنوانه)ا( مركز 
اكدز زاكورة 47858 زاكورة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

الييد اليوب علي عنوانه)ا( مركز 
اكدز زاكورة 47858 زاكورة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بزاكورة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 9)3.

(76I

nadasoft

BOUIRAZ FISH  SARL   AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadasoft
 rue eljawaliqui bourgogne ، 5د

12000، casablanca maroc
 BOUIRAZ FISH  SARL   AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )48 عدلرة 
سدية شلرع الوالء الداخلة - 73888 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د95د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   38
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOUIRAZ FISH  SARL   AU
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اليدك و الصيد.
 48(  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة  الوالء  شلرع  سدية  عدلرة 

73888 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  رشيد  بوزاض  الييد 
8دد  رقم  م  الك ر   التوسعة  أنل�ضي 
الغالم  أهل   38 رقم   83 مدخل 

28638 الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  بوزاض  الييد 
8دد  رقم  م  الك ر   التوسعة  أنل�ضي 
الغالم  أهل   38 رقم   83 مدخل 

28638 الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 
رقم  تحت  د282  أكتوبر  2د 

د644/282د.

(77I

CABINET CRCOM

MASTER NORD 
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، املدلكة املغربية
 MASTER NORD شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي )6 

املنطقة الصنلعية عين الشقف 
الطلبق د فلس )6 املنطقة 

الصنلعية عين الشقف الطلبق د 
فلس 38888 فلس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د5884.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  غشت   82 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
حدزي  عثدلن  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   7.588
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   7.588
غشت   82 بتلريخ  الحلجي  محدد 

د282.

وطو  نبيل  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   7.588
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة   7.588
غشت   82 بتلريخ  الحلجي  محدد 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5287.

(7(I

Rafik Media

Rafik Media
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

Rafik Media
))3 حي قيروان تحنلوت الحوز 
مراكش، 42382، تحنلوت املغرب

Rafik Media شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ))3 حي 
قيروان تحنلوت  الحوز مراكش 

42382 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28449د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   23
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Rafik  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.Media
وكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تيويق رقمي 
انشلء مواقع الكترونية.

 3((  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مراكش  الحوز  تحنلوت   قيروان  حي 

42382 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد أمين رفيق   عنوانه)ا( ))3 
 42382 الحوز   تحنلوت  قيروان  حي 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد أمين رفيق   عنوانه)ا( ))3 
 42382 الحوز   تحنلوت  قيروان  حي 

مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2956د.

(79I

DAR JEDEN

DAR JEDEN
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

DAR JEDEN
 BD ZERKTOUNI 7 E APPT 4د

 37 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

DAR JEDEN شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  شلرع 
الزرقطوني E 7 شقة 37 الدار 

البيضلء - 28488 الدار البيضلء 
املدلكة املغربية

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د46د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 DAR  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.JEDEN
إمارة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
للنشلط  مؤسية  أي  وتيويق 

الييلحي و خدملت.

شلرع    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الدار   37 شقة   E  7 الزرقطوني 
البيضلء  الدار   28488  - البيضلء 

املدلكة املغربية.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 JEDEN SARL :  988 الشركة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 GHAZZALI MEHDI الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  88د : 

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(    JEDEN SARL الشركة 
الطلبق   ، الزرقطوني  شلرع   59
الدار   28488 )د   رقم   ، اليلمس 

البيضلء املدلكة املغربية.
 GHAZZALI MEHDI الييد 
 lotissement Arset د6,  عنوانه)ا( 
 Lekbir résidence Dar Houda
 Esc د étage 6 appartement 7د
البيضلء  الدار   Mâarif  28488

املدلكة املغربية.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 GHAZZALI MEHDI الييد 
 Lot Arset Lekbir د6,  عنوانه)ا( 
 Résidence Dar Houda Esc د
 Etage 6 Appartement 7د Mâarif
املدلكة  البيضلء  الدار   28488

املغربية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
((8I

CABINET BOUZIDI

EASY SHOP PHARMA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
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EASY SHOP PHARMA  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية شلرع 
البحر ابيض املتوسط و زنقة اركلن 
حي العرا�ضي 24د مكرر - 62888 

نلظور املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
83)د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تعيين  تم  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

بوعصلم  ابراهيم كديير وحيد
تبعل إلقللة ميير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم 4482.
Iد))

ABA GESTION SARLAU

 BS DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 3(

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

 BS DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 332شلرع 
ابراهيم الروماني الطلبق 5 رقم 
د2 إقلمة ريحلن حي املعلريف 

الدارالبيضلء - 28888 الدارالبيضلء 
املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7259د5.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
د282  أكتوبر  4د  في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع  تم 
أي  مرهم«  »88.888,88د  قدره 

إج   مرهم«  »88.888,88د  من 
  : طريق  عن  مرهم«   288.888,88»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 887د8).
((2I

CABINET BOUZIDI

WINNER SERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25د 
النلظور ، 62888، النلظور املغرب
WINNER SERVICES شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 

راخة حي كلية بني انصلر - 62888 
نلظور املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.22527
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 - انصلر  بني  كلية  حي  راخة  »عدلرة 
ا  »حي  إج   املغرب«  نلظور   62888
ليكة  الحديدية بني انصلر - 62888 

نلظور  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 5د نون ر 

د282 تحت رقم د448.
((3I

somadik

STE MOJIN TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue د( nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE MOJIN TRANS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم )د 
اكفول حي خط الرملة - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)9)3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MOJIN TRANS
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب لغير.
)د  رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 78888  - الرملة  خط  حي  اكفول 

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

888د   : بوحدلم  عزيزة  الييدة 
بقيدة 88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوحدلم  عزيزة  الييدة 
حي النصر 2  4888) طلطل املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بوحدلم  عزيزة  الييدة 
حي النصر 2 4888) طلطل املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3549.

((4I

شركة ريلض للحيلبلت

RYAD STATION SERVICE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

شركة ريلض للحيلبلت
39 شلرع الدار البيضلء ، 62888، 

النلظور املغرب
RYAD STATION SERVICE شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : الحي 

الصنلعي رقم 22 سلوان - 68788 
النلظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7989د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
شركة   RYAD STATION SERVICE
مبلغ  املحدومة  امليؤولية  ذات 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
الصنلعي رقم  الحي  مقرهل اإلوتدلعي 
68788 النلظور املغرب  22 سلوان - 
الرخص  عل   الحصول  لعدم  نتيجة 

االمارية لألنشلء محطة للبنزين.
و عين:

و  املرابط  محدد   الييد)ة( 
عنوانه)ا( الحي االماري زنقة زايير رقم 
45 62888 النلظور املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
الحي  وفي  د282  نون ر   82 بتلريخ 
 62788  - سلوان   22 رقم  الصنلعي 

النلظور املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 4454.
((5I

DRIEB & ASSOCIES

SOCIETE AALA CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
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SOCIETE AALA CAR شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية زنقة 
ابن كثير والجنيد إقلمة املولد الرقم 
2د - 88د28 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9)د73د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  5د  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ    SOCIETE AALA CAR
وعنوان  مرهم   588.888 رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي زاوية زنقة ابن كثير 
 - 2د  الرقم  املولد  إقلمة  والجنيد 
88د28 الدار البيضلء املغرب نتيجة 
نشلط  استدرار  في  صعوبلت   : ل 

الشركة.
و حدم مقر التصفية ب زاوية زنقة 
ابن كثير والجنيد إقلمة املولد الرقم 
2د - 88د28 الدار البيضلء املغرب. 

و عين:
و  مليلغري  نلمر   الييد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة ابن كثير مرج ه ط 4 
ش )د زاوية زنقة أبو سفيلن الثوري 
البيضلء  الدار  88د28  املعلريف 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 4)889).
((6I

OUMNA TRAVAUX

OUMNA TRAVAUX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

OUMNA TRAVAUX
ERد 2UE SABRI BOUJEMAAد 

 ETAGE APT N° 6 ، 20000،
CASABLANCA maroc

OUMNA TRAVAUX  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 2د 
 RUE SABRI BOUJEMAA دER

 ETAGE APT N° 6  - 28888
.CASABLANCA MAROC
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.296395

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 
كديير   KHALAKANE BOUCHTA

وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 6د7د8).
((7I

رمزي لالستشلرات

ROR SUPER TRANS
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

رمزي لالستشلرات
شلرع 24 نون ر عدلرة حددي ولد 

الرشيد الطلبق رقم د8 شقة رقم د8 
العيون ، 78888، العيون املغرب

ROR SUPER TRANS  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 37 
شلرع بن املهدي بن تومرت كلديم  - 

888د) كلديم املغرب .
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د345.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر   82 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
37 شلرع بن املهدي بن تومرت  »رقم 
888د) كلديم املغرب » إج    - كلديم  
82 زنقة الشيلظدة  »حي خط الرملة 
العيون     78888  - العيون   6دد  رقم 

املغرب ».
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بكلديم   االبتدائية 

د282 تحت رقم د484/282.
(((I

NOTAIRE

 VERGER DES FRUITS
ROUGES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE
 Casablanca, 59د boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

 VERGER DES FRUITS ROUGES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية 

شلرع الوازيس وزنقة فرونس فيل، 
الوازيس ليفينغ الطلبق ااول شقة 
د - 28388 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د6د523

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.VERGER DES FRUITS ROUGES
القيلم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
لحيلبه  تتم  الزراعية  بلالنشطة 
وإعدام   ، الغير  لحيلب  أو  الخلص 
والبذر   ، الحصلم  وعدلية   ، اارض 
والغرس ، ومعللجة املحلصيل ، ورش 
طريق  عن  ذلك  في  بدل   ، املحلصيل 
عل   الحفلظ  اآلالت،  أنواع  وديع 
اارا�ضي الزراعية في حللة بيئية ويدة 

، تشغيل أنظدة الري للزراعة...
زاوية   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
فيل،  فرونس  وزنقة  الوازيس  شلرع 
الوازيس ليفينغ الطلبق ااول شقة د 

- 28388 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

بقيدة  888د   : لحلو  علي  الييد 
88د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد علي لحلو عنوانه)ا( تجزئة 
58د28  كلليفورنيل،   د  رقم  كريكش 

الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد علي لحلو عنوانه)ا( تجزئة 
58د28  كلليفورنيل،  د  رقم  كريكش 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
((9I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SITIFIS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
SITIFIS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 57 شلرع 
موريتلنيل صندوق ال ريد 2689 - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28543د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.



24075 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.SITIFIS : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
تأوير   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وديع املبلني املفروشة.
عنوان املقر االوتدلعي : 57 شلرع 
 -  2689 ال ريد  صندوق  موريتلنيل 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 Hocine Yamine Adel الييد 
بقيدة  حصة   MAHDADI :  888.د

88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 Hocine Yamine Adel الييد 
 Rue Du د  عنوانه)ا(   MAHDADI
94358  )د9د Novembre دد 

. Villiers-Sur-Marne  France
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
 Hocine Yamine Adel الييد 
 Rue Du د  عنوانه)ا(   MAHDADI
94358 )د9د Novembre دد 

 Villiers-Sur-Marne  France
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 22)29د.
(98I

ودلل الصدقي محلسب معتدد

مؤسسة  غرباوي للبناء
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

بللجريدة  وقع  خطٍإ  استدراك 
الرسدية

ودلل الصدقي محلسب معتدد
 (6 رقم  سينلء  ابن  شلرع 
الخدييلت  5888د،   ، الخدييلت 

املغرب
شركة  للبنلء  غربلوي  مؤسية  
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
شلرع  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 

القل�ضي عيلض رقم 5د الطلبق االول  
الخدييلت  5888د   - الزهراء  حي 

املغرب.
بللجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 
 28 بتلريخ   56(6 عدم  الرسدية 

أكتوبر د282.
بدال من : 88.888.88د

يقرأ : 88888د )ملئة الف مرهم(
البلقي بدون تغيير.

Iد9)

AFIDACOM

LOCAMEUBLE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 7د تجزئة السيكون ااطلس 

طريق صفرو ، 38888، فلس املغرب
LOCAMEUBLE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د شلرع 
6 حي ميكو املروة  - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

78349
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LOCAMEUBLE
غرض الشركة بإيجلز : تأويرشقق 

مفروشة أو غير مفروشة.
عنوان املقر االوتدلعي : 7د شلرع 
فلس   38888  - املروة   ميكو  حي   6

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : ملحلي  سليدة  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

 588   : املقدم  بن  يوسف  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ملحلي  سليدة  الييدة 
وام  املروة  كلرمن  سلسس  تجزئة  د9 

فلس  38888 فلس املغرب.
املقدم  بن  يوسف  الييد 
ودلء  غرسة  املرس  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   98888 طنجة  7د  شلرع 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  ملحلي  سليدة  الييدة 
وام  املروة  كلرمن  سلسس  تجزئة  د9 

فلس 38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5256.
(92I

STE CECONA SARL

STE ATLAS ABBE SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
STE ATLAS ABBE SARL AU شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د2 شلرع 

يوسف ابن تلشفين النلظور 8د2 
شلرع يوسف ابن تلشفين النلظور 

62888 النلظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
7د78د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( ميلوم   اخضلر 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   488
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 

نون ر  د8  بتلريخ  القلو�ضي  احدد 
د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 85 نون ر 

د282 تحت رقم 4335.
(93I

FIDUCIAIRE MOUANI

شركة أطلس أش إغ
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI دER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
شركة أطلس أش إغ شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 9د 
زنقة 46 حي أمللو إغري ن - 54888 

خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)4د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 
ذات  شركة  إغ  أش  أطلس  شركة 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
 - إغري ن  أمللو  حي   46 زنقة  9د  رقم 
لحل  نتيجة  املغرب  خنيفرة   54888

مبكر.
و عين:

و  الحلرتي  زوهير   الييد)ة( 
امللو  9د  رقم   46 زنقة  عنوانه)ا( 
املغرب  خنيفرة   54888 اغري ن 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
9د  رقم  وفي  د282  نون ر  2د  بتلريخ 
 54888  - إغري ن  أمللو  حي   46 زنقة 

خنيفرة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د485/282.
(94I
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STE FIDU-LIDOU SARL

FAMIPROMO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
FAMIPROMO شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر  
بقطعة رقم 45د بالم الشلمي سهب 

الورم  - 38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
78225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.FAMIPROMO
منعش   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.
متجر    : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الشلمي سهب  بالم  45د  بقطعة رقم 

الورم  - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : النوايتي   أحدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  النوايتي   أحدد  الييد 
اليلسدين   ريلض  تجزئة   337 رقم 

 38888 الشقف   عين  طريق  -س- 
فلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  النوايتي  أحدد  الييد 
اليلسدين   ريلض  تجزئة   337 رقم 
 38888 الشقف   عين  طريق  -س- 

فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  2د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د5867/282.

(95I

PF EXPERTS

B.M Optique
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عدلرة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 48888، 

مراكش املغرب
B.M Optique شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

محدد الخلمس ـ عدلرة بدر شقة رقم  
2د الطلبق الثلني - 48888 مراكش  ْ

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د2842د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 B.M  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.Optique
صلنع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااموات البصرية.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
محدد الخلمس ـ عدلرة بدر شقة رقم  
مراكش   48888  - الثلني  الطلبق  2د  ْ

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 : كيران  بن  املصطفى  الييد 
مرهم  8د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
كيران  بن  املصطفى  الييد 
عنوانه)ا( عدلرة بن عبد الرازق زنقة 
مراكش   48888  32ْ رقم  عطية  ابن 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بيلن  نجو   الييدة 
 47ْ املعدة رقم  بن شكرة مرب  ونلن 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 2923د.

(96I

FIDUCIAIRE MOUANI

شركة أدام  3 أش
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI دER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
شركة أمام  3 أش شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 

55د تجزئة االرز  - 54888 خنيفرة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د324.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  نون ر  2د  في  املؤرخ 
ذات  شركة  أش   3 أمام   شركة  حل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
 588.888 رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
خنيفرة   54888  - االرز   تجزئة  55د 

املغرب نتيجة لحل مبكر.
و عين:

الييد)ة( حديد أمداح وعنوانه)ا( 
رقم 55د تجزئة االرز 54888 خنيفرة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
55د  د282 وفي رقم  نون ر  2د  بتلريخ 
تجزئة االرز  - 54888 خنيفرة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د484/282.
(97I

FIGENOR

ASSI IMMOBILIERE-SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 5)د

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ASSI IMMOBILIERE-SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اوالم 
ميدون زنقة 78 رقم 56 - 62888 

النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

45د23
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ASSI  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.IMMOBILIERE-SARL



24077 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

 : بإيجلز  الشركة  غرض 
االنعلشللعقلري.

عنوان املقر االوتدلعي : حي اوالم 
 62888  -  56 رقم   78 زنقة  ميدون 

النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد نصر لوكيلي :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : العالجي  عواطف  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لوكيلي  نصر  الييد 
بن قدور مرج  )5 شلرع عبداللطيف 
حي  االسدلعلية  اقلمة   84 طلبق  ب 
راسين  88د28 الدارالبيضلء املغرب.
الييدة عواطف العالجي عنوانه)ا( 
بن قدور مرج  )5 شلرع عبداللطيف 
حي  االسدلعلية  اقلمة   84 طلبق  ب 
راسين  88د28 الدارالبيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لوكيلي  نصر  الييد 
بن قدور مرج  )5 شلرع عبداللطيف 
حي  االسدلعلية  اقلمة   84 طلبق  ب 
راسين  88د28 الدارالبيضلء املغرب

الييدة عواطف العالجي عنوانه)ا(  
مرج  قدور  بن  عبداللطيف  شلرع 
حي  االسدلعلية  اقلمة   84 طلبق  ب 
راسين  88د28 الدارالبيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د445.
(9(I

gest consultants

 LA GALERIE DE L›
AIMANCE

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

gest consultants
5د زنقة القل�ضي إليلس املعلريف 
الدار البيضلء، 88د28، الدار 

البيضلء املغرب

 LA GALERIE DE L› AIMANCE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 3دد 
شلرع فليكس هوفووي بوانيي  - 
28د8د الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.35973
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر   23 في  املؤرخ 
 LA GALERIE DE L’ AIMANCE
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
مرهم  448.888.د  رأسدللهل  مبلغ 
3دد شلرع  وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 
28د8د   - بوانيي   هوفووي  فليكس 
الزمة  نتيجة  املغرب  البيضلء  الدار 

اقتصلمية.
و عين:

كلترين   صوفي  الييد)ة( 
بورطلليس و عنوانه)ا( اقلمة املرولن 
البيضلء  الدار  38د28  ازمور   طريق 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
3دد  وفي  د282  شتن ر   23 بتلريخ 
 - بوانيي   هوفووي  فليكس  شلرع 

28د8د الدار البيضلء املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
)د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 5د7969.

(99I

SANAM HOLDING

 ENNAJAH DE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القلنوني للشركة

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 ENNAJAH DE
DEVELOPPEMENT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرهل االوتدلعي 29 شلرع 

موالي يوسف - 28288 الدار 

البيضلء .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

املؤرخ في 5د أكتوبر د282 تم تحويل 

القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد« إج  »شركة امليلهدة«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 48499.

988I

SOLUCIA EXPERTISE

PRIVILEGIA EMBALLAGE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°( MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

PRIVILEGIA EMBALLAGE  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار 

الخاليف حد اليوالم  - 88د26  

برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

5)46د .

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تدت  د282  غشت   86 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :

تفويت الييد )ة( يوسف  قلسمي 

أصل  من  اوتدلعية  حصة   588

888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 

غشت   86 بتلريخ  بوغديرة  الهلمي  

د282.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  2د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 394د.

Iد98

SANAM HOLDING

SANAM IMMOBILIER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

SANAM IMMOBILIER شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرهل االوتدلعي 29 شلرع 

موالي يوسف - 28288 الدار 
البيضلء .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 5د أكتوبر د282 تم تحويل 
القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد« إج  »شركة امليلهدة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 48588.

982I

GESTION ALJANOUB

COLTIVOS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي اليعلمة عدلرة رقم 
2 الطلبق الثللث العيون ، 78888، 

العيون املغرب
COLTIVOS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قييلرية 
النجدلوي زنقة البشير رقم )3 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
39885
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  6د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.COLTIVOS
الفالحة،   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وديع  و  ,امللشية  الدواون  تربية 

الحيوانلت ،.
: قييلرية  عنوان املقر االوتدلعي 
 3( رقم  البشير  زنقة  النجدلوي 

العيون - 78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الركيبي  سيداحدد  الييد 
النجدلوي :  888.د حصة بقيدة 88د 

مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الركيبي  سيداحدد  الييد 
 35248 النجدلوي عنوانه)ا( اسبلنيل 

الس بلمللس اسبلنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الركيبي  سيداحدد  الييد 
 35248 النجدلوي عنوانه)ا( اسبلنيل 

الس بلمللس اسبلنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بللعيون  االبتدائية 

د282 تحت رقم د8/282)35.
983I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ENSOF  GROUP
MOROCCO-EGM
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

ENSOF  GROUP MOROCCO-
EGM »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: فيال رقم 
33 عدلية ميك الليل شلرع محدد 
اليلمس بلب اغلي - 48888 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.(9253

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في )8 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
والييد  بلوام   كريم  الييد  تعيين 
طلرق برامة العزيزي مييران شريكلن 

ملدة غير محدمة؛
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
منح توقيع الشركلت املصرفية بشكل 
فرمي ومنفصل وبدون أي قيوم لكل 
بلوام والييد طلرق  من الييد كريم 

برامة العزيزي.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
من  3د  امللمة  تعديل  عل   املوافقة 

القلنون االسل�ضي للشركة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 63)29د.
984I

 STE FIABLE DE TRAVAUX DE

CONSTRUCTION-SOFIATRAC

 STE FIABLE TRAVAUX
DE CONSTRUCTION-
SOFIATRAC-SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE FIABLE DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION-SOFIATRAC
زنقة28 أ6 لوط موهوب الزاري ، 

68888، وودة املغرب
 STE FIABLE TRAVAUX DE

CONSTRUCTION-SOFIATRAC-

SARL AU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
موهوب زنقة أ6 رقم28 الزاري - 

68888 وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
43))د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر   89 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE FIABLE الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION-
مبلغ    SOFIATRAC-SARL AU
وعنوان  مرهم  8.888,88د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي تجزئة موهوب زنقة 
وودة   68888  - الزاري  رقم28  أ6 

املغرب نتيجة ل : توقيف النشلط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 - الزاري  رقم28  أ6  زنقة  موهوب 

68888 وودة املغرب. 
و عين:

زنلسني   توفيق   الييد)ة( 
أ6  زنقة  موهوب  تجزئة  وعنوانه)ا( 
املغرب  وودة   68888 الزاري  رقم28 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 2د48.
985I

REVISCONTROLE

LMS-CSA ONLINE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE LE JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
LMS-CSA ONLINE  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45 شلرع 
انفل - الدار البيضلء - 3د288 الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
29)د29.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  6د28  نون ر   38 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
LMS-CSA ONLINE   مبلغ رأسدللهل 
مقرهل  وعنوان  مرهم   58.888,88
الدار   - انفل  شلرع   45 اإلوتدلعي 
البيضلء  الدار  3د288   - البيضلء 

املغرب نتيجة ل : حل طوعي.
و حدم مقر التصفية ب 45 شلرع 
الدار  3د288   - البيضلء  الدار   - انفل 

البيضلء املغرب. 
و عين:

و  بوبكري  ابراهيم   الييد)ة( 
الدار   - انفل  شلرع   45 عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار  3د288  البيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: 45 شلرع انفل - الدار البيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9)دد8).

986I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLACUS
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

ATLACUS »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 

محدد اليلمس عدلية ميك الليل 
فيال 33 - 48888 مراكش املغرب.
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»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

223د8د.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 38 شتن ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 

الحصص  بعض  بيع  مليلي: 

اوتدلعية(  حصة   999( االوتدلعية 

في  بلوام  كريم  الييد  يدتلكهل  التي 

 «  ATLACUS (SARL AU  « شركة 

 ENSOF GROUP  « الشركة  لفلئدة 

« (MOROCCO (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

)د  االوتدلعية  الحصص  بعض  بيع 

حصة اوتدلعية( التي يدتلكهل الييد 

 ATLACUS  « شركة  في  بلوام  كريم 

 Ely الييد  لفلئدة   »  (SARL AU

Michel RUIMY

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

من  للشركة  القلنوني  الشكل  تغيير 

 « إج    »SARL AU( ATLACUS(  »

« (ATLACUS (SARL

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

و  بلوام  كريم  الييد  من  كل  تعيين 

مييرين  العزيزي  برامة  طلرق  الييد 

منفصلين ملدة غير محدمة

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 

منح توقيع الشركلت املصرفية بشكل 

فرمي ومنفصل و بدون أي قيوم لكل 

من الييد كريم بلوام و الييد طلرق 

برامة العزيزي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

 ,6 3,د,  املوام  تعديل  عل   املوافقة 

االسل�ضي  النظلم  تحديث  و  3د   ,7

للشركة

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 66)29د.

987I

FIDU ALIMTYAZ

 STE CHRAIBI PIECES AUTO

SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  

FES MAROC ،38888 ، 2  فلس

 STE CHRAIBI PIECES AUTO

SARL AU  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : زنقة 42، 

شلرع بيروت ،منفلوري 2 طريق 

صفرو ،فلس - 38888 فلس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.58365

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

حل  تقرر  د282  نون ر   85 في  املؤرخ 

 STE CHRAIBI PIECES AUTO

ميؤولية  ذات  شركة    SARL AU

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 

شلرع   ،42 زنقة  اإلوتدلعي  مقرهل 

صفرو  طريق   2 ،منفلوري  بيروت 

نتيجة  املغرب  فلس   38888  - ،فلس 

لتوقف شلمل.

و عين:

و  بومعزة  فريد    الييد)ة(  

طريق  عزيزة  تجزئة   292 عنوانه)ا(  

فلس   38888 فلس  الشقف  عين 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

 ،42 د282 وفي زنقة  85 نون ر  بتلريخ 

طريق   2 ،منفلوري  بيروت  شلرع 

صفرو ،فلس - 38888 فلس املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم دد53.

98(I

karama conseil

 CABINET TBIB TAHA SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم د زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس 
رقم 33 الشقة رقم د زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس، 

38888، فلس املغرب
 CABINET TBIB TAHA SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم )9د 
تجزىة وبل تغلت فلس - 38888 

فلس  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
66(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ف راير  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CABINET TBIB TAHA SARL AU
عيلمة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املعللجة الحركية و العالج الطبيعي .

عنوان املقر االوتدلعي : رقم )9د 
 38888  - فلس  تغلت  وبل  تجزىة 

فلس  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد طبيب طه :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد طبيب طه عنوانه)ا(  زنقة 
فلس  تغلت  وبل  تجزىة  )9د  رقم   9

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد طبيب طه عنوانه)ا(  زنقة 
فلس  تغلت  وبل  تجزىة  )9د  رقم   9

38888 فلس  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم -.
989I

gest consultants

OM YOGA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

gest consultants
5د زنقة القل�ضي إليلس املعلريف 
الدار البيضلء، 88د28، الدار 

البيضلء املغرب
OM YOGA شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
مرس اليلطلن شقة 3 طلبق د - 
88د28 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 OM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.YOGA
االنشطة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الريلضية.
عنوان املقر االوتدلعي : 26 شلرع 
 - د  طلبق   3 شقة  اليلطلن  مرس 

88د28 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

  : ملرتلن  ووليل  اوريلي  الييدة 
488 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
 388   : بلكلهية  نزهة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد محدد نبيل الصقلي :  388 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
ملرتلن  ووليل  اوريلي  الييدة 
تلووطلت  عين  شلرع  8د  عنوانه)ا( 
طلبق 5 شقة 9 بوركون 28د28 الدار 

البيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  بلكلهية  نزهة  الييدة 
)د اقلمة لوري مي بلرك زاوية محدد 
امو و زتقة ابن طفيل  88د28 الدار 

البيضلء املغرب.
الصقلي  نبيل  محدد  الييد 
تلووطلت  عين  شلرع  8د  عنوانه)ا( 
طلبق 5 شقة 9 بوركون 28د28 الدار 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بلكلهية  نزهة  الييدة 
)د اقلمة لوري مي بلرك زاوية محدد 
امو و زتقة ابن طفيل  88د28 الدار 

البيضلء املغرب
الصقلي  هلري  كلب  الييد 
عنوانه)ا( اقلمة انفل سلنييت عدلرة 
2 شقة 23 عين الدئلب  88دد2 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 856د8).
8Iد9

mohammed boumzebra

STE NAFIDI AZZEDDINE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° ( BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE NAFIDI AZZEDDINE شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 45د 

البيطل القديدة - 35358 وامي زم 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.(77
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   28 في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE NAFIDI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدللهل  مبلغ    AZZEDDINE
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888,88د 
 - القديدة  البيطل  45د  اإلوتدلعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  زم  وامي   35358

.COVID االزمة االقتصلمية و9د
45د  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
زم  وامي   25358  - القديدة  البيطل 

املغرب. 
و عين:

و  نفدي  عزالدين   الييد)ة( 
 23288 صللح  بن  الفقيه  عنوانه)ا( 
الفقيه بن صللح املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: 45د البيطل القديدة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوامي زم  بتلريخ د8 نون ر 

د282 تحت رقم د282/)28.
Iدد9

A QUI ME  QUEDO

ا كي مي كيدو
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

A QUI ME  QUEDO
  HAY TANJA  BALIA  LOT RITMA
 ،RDC  125 TANGER ، 90000

طنجة املغرب
ا كي مي كيدو شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي طنجة 
البللية تجزئة ريتدل 25د طنجة 
طنجة 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

925د2د
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضلء بدختصر تيديتهل : ا كي مي 

كيدو.
تقديم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وتنظيده  أشكلله  وديع  في  الطعلم 

وتوفير العطالت واالحتفلالت..
عنوان املقر االوتدلعي : حي طنجة 
طنجة  25د  ريتدل  تجزئة  البللية 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
58.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد الطريبق عبد العزيز :  588 
حصة بقيدة 58.888 مرهم للحصة .
احدد   البوزيدي  بواغالل  الييد 
مرهم   58.888 بقيدة  حصة   588   :

للحصة .
الييد اعبيدة عبد اليالم :  588 
حصة بقيدة 58.888 مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
العزيز  عبد  الطريبق  الييد 
عدلرة  الشرف  حي  عنوانه)ا( 
 33 رقم  الشرفلء  شلرع  التوفيقية 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
احدد   البوزيدي  بواغالل  الييد 
الجديدة  اليلنية  حي  عنوانه)ا( 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
اليالم  عبد  اعبيدة  الييد 
ريتدل  تجزئة  البللية  عنوانه)ا( طنجة 

25د طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
العزيز  عبد  الطريبق  الييد 
عدلرة  الشرف  حي  عنوانه)ا( 
 33 رقم  الشرفلء  شلرع  التوفيقية 

طنجة 98888 طنجة املغربد2د
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم -.
2Iد9

FIDU ALIMTYAZ

 STE CHRAIBI PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  
FES MAROC ،38888 ، 2  فلس
 STE CHRAIBI PIECES AUTO
SARL AU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 42، 
شلرع بيروت ،منفلوري 2 طريق 

صفرو ،فلس - 38888 فلس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.58365

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 STE CHRAIBI الوحيد  الشريك 
مبلغ    PIECES AUTO SARL AU
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
شلرع   ،42 زنقة  اإلوتدلعي  مقرهل 
صفرو  طريق   2 ،منفلوري  بيروت 
نتيجة  املغرب  فلس   38888  - ،فلس 

ل : توقف شلمل.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
2 طريق  42، شلرع بيروت ،منفلوري 
صفرو ،فلس - 38888 فلس املغرب. 

و عين:
الييد)ة( فريد  بومعزة وعنوانه)ا( 
292 تجزئة عزيزة طريق عين الشقف 
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38888  فلس املغرب كدصفي  فلس 
)ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
: زنقة 42، شلرع بيروت ،منفلوري 2 

طريق صفرو ،فلس
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د)52.

3Iد9

garrigues maroc, sarlau

CADIELSA MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

CADIELSA MAROC شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 27 شلرع 
موالي عبدالعزيز اقلمة موالي عبد 
العزيز  - 98888 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.44867
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  ينلير  دد  في  املؤرخ 
ذات  شركة   CADIELSA MAROC
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
588.د3.73د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
 27 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
شلرع موالي عبدالعزيز اقلمة موالي 
98888 طنجة املغرب   - عبد العزيز  

نتيجة لتصفية ارامية.
و عين:

 Luis Carlos  Martin الييد)ة( 
 Calle Plomo )و عنوانه)ا de la Cruz
اسبلنيل  Valladolid 47888  د 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
27 شلرع  وفي  د282  ينلير  دد  بتلريخ 
عبد  موالي  اقلمة  عبدالعزيز  موالي 

العزيز  - 98888 طنجة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   24 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 242682.
4Iد9

moorish co

POLYMERCHIM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

bd yacoub elmansour د apt د 
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
POLYMERCHIM شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عبد 
املومن وزنقة سدية اقلمة شهرزام 3 
الطلبق 4 رقم 28 البيضلء - 28888 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   87
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.POLYMERCHIM
غرض الشركة بإيجلز : شراء وبيع 
البالستيكية  الخلم  املوام  وتيويق 

واملوام الكيديلئية.
عنوان املقر االوتدلعي : شلرع عبد 
 3 اقلمة شهرزام  املومن وزنقة سدية 

 28888 28 البيضلء -  4 رقم  الطلبق 
الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييدة هند يوسفي :  88د حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  يوسفي  هند  الييدة 
6د  شقة   4 طلبق  بلشكو  تجزئة   6(
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسفي  هند  الييدة 
6د  شقة   4 طلبق  بلشكو  تجزئة   6(
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 276د8).
5Iد9

METREK COMPTA PRO

 ALASMAR NOUR AL
GHARB

شركة ذات امليؤولية املحدومة
حل شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 ALASMAR NOUR AL GHARB
شركة ذات امليؤولية املحدومة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 89 
بلوك م مجدوعة 27 حي الوحدة - 
4258د سيدي يحيى الغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3د8د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  )د28  )د مون ر  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

  ALASMAR NOUR AL GHARB
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
 89 رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
 - الوحدة  حي   27 مجدوعة  م  بلوك 
املغرب  الغرب  يحيى  سيدي  4258د 
الجبلئي  املقر  تحويل   : ل  نتيجة 

والتشطيب عل  السجل التجلري.
 89 التصفية ب رقم  و حدم مقر 
 - الوحدة  حي   27 مجدوعة  م  بلوك 
4258د سيدي يحيى الغرب املغرب. 

و عين:
و  هرمالني  محدد   الييد)ة( 
اوالم  86د  رقم  أ  بلوك  عنوانه)ا( 
القنيطرة  4888د  مهدية  وويه 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية: 
حي   27 مجدوعة  م  بلوك   89 رقم 

الوحدة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  سليدلن   بييدي  االبتدائية 

)د مون ر )د28 تحت رقم 333.
6Iد9

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

INZO DISTRIBUTION
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N86د, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
INZO DISTRIBUTION شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 96 
شلرع أنفل الطلبق 9 شقة د9 إقلمة 
جي برانطون مانفل  - 28888 الدار 

البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2857د.
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بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
شقة   9 الطلبق  أنفل  شلرع   96 »رقم 
د9 إقلمة جي برانطون مانفل  - 28888 
الدار البيضلء املغرب« إج  »زنقة ابن 
الشقة   BIS  5 بللقزيز  عدلرة  تومرت 
رقم 9 الطلبق الثللث وليز مراكش - 

48888 مراكش  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )4)29د.
7Iد9

SERFINET SNC

SAHARA TEAM 4 S  ST4S
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،
70000، LAAYOUNE MAROC

SAHARA TEAM 4 S  ST4S شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
االصليين عدلرة رقم 4 الطلبق 

الثللث شقة رقم 6 سلوة 6د نون ر 
االمل 3   - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د3988

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SAHARA TEAM 4 S  ST4S
غرض الشركة بإيجلز : الحراسة.

زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

االصليين عدلرة رقم 4 الطلبق الثللث 
شقة رقم 6 سلوة 6د نون ر االمل 3   - 

78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
بلدومن:   خليفة  سيدي  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بلدومن  خليفة  سيدي  الييد 
عنوانه)ا(  رقم )2 زنقة عالل الفلس 

72888 اليدلرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بلدومن  خليفة  سيدي  الييد 
عنوانه)ا(   رقم )2 زنقة عالل الفلس  

72888 اليدلرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د2/)354.
I)د9

STE FIACCOF 

BFW
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 68 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

BFW شركة ذات ميؤولية محدومة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 33 
زنقة بير كندوز النروس ا - 38888 

فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د79د4.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
BFW شركة ذات ميؤولية محدومة 
رأسدللهل  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
كندوز  بير  زنقة   33 رقم  اإلوتدلعي 
املغرب  فلس   38888  - ا  النروس 
نتيجة لعدم تحقيق اهداف الشركة  

و تراكم الخيلئر.
و عين:

يبوري  ودلل   محدد  الييد)ة( 
كندوز  بير  زنقة   33 رقم  عنوانه)ا(  و 
املغرب  فلس   38888 ا  النروس 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 33 رقم  وفي  د282  نون ر  5د  بتلريخ 
 38888  - ا  النروس  كندوز  بير  زنقة 

فلس املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د2/)522.
9Iد9

ACCURCONSULTING

 STE RAFIKI ALLERT ET
SURVEILLANCE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMMد APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA املغرب

 STE RAFIKI ALLERT ET
SURVEILLANCE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 56 
الوئلم 2 خريبكة - 25888 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 STE RAFIKI ALLERT ET  :

.SURVEILLANCE
الحراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

واامن الخلص.
 56 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
خريبكة   25888  - خريبكة   2 الوئلم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : امكن  أحدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 47 الييد أحدد امكن عنوانه)ا( 
مكرر بلوك ا زنقة برشيد حي الوفلق 

خريبكة 25888 خريبكة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 47 الييد أحدد امكن عنوانه)ا( 
مكرر بلوك ا زنقة برشيد حي الوفلق 

خريبكة 25888 خريبكة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بخريبكة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 568.
928I

FIDUCIAIRE MOUANI

شركة أولعبي
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI دER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC

شركة أولعبي شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة د8 
رقم 83 حي املييرة اليفل  - 54888 

خنيفرة املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)48

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: شركة  بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

أولعبي.
تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ااعالف  ومنتجلت  والقش  ااعالف 

الحيوانية ااخر 
تربية وتجلرة ااغنلم أو الحدالن

أو  امللعز   ، العجول  وتجلرة  تربية 
أغنلم.

د8  : زنقة  عنوان املقر االوتدلعي 
رقم 83 حي املييرة اليفل  - 54888 

خنيفرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
258 حصة    : العبي  الييد مونير 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد عثدلن العبي :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 258   : العبي  بوشر   الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة رامية العبي :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد مونير العبي عنوانه)ا( ال رج 
ايت بومزيل 54888 خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا(  العبي  عثدلن  الييد 
 54888 ز   ح  م  ال رج  بومزيل  ايت 

خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا(  العبي  بوشر   الييدة 
 54888 بومزيل   ايت  ال رج  موار 

خنيفرة املغرب.
الييدة رامية تلعبي عنوانه)ا( 4د 
زنقة تيونفيل 9د758 بلريس فرنيل.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  العبي  عثدلن  الييد 
 54888 ز  ح  م  ال رج  بومزيل  ايت 

خنيفرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بخنيفرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم د282/د48.
Iد92

ACCURCONSULTING

MAJDOULINE PNEAU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMMد APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA املغرب

MAJDOULINE PNEAU شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 
75 تجزئة الحدرا خريبكة  

KHOURIBGA 25888 خريبكة  
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAJDOULINE PNEAU
اصالح   : بإيجلز  الشركة  غرض 
العجالت و الييلرات، اعدلل اخر .

 : االوتدلعي  املقر  عنوان 
خريبكة   الحدرا  تجزئة   75 رقم 

خريبكة    KHOURIBGA 25888
املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : كبوري  محدد  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  كبوري  محدد  الييد 
خريبكة   الزيتونة   2 ش   5 بلوك   62

25888 خريبكة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  كبوري  محدد  الييد 
خريبكة   الزيتونة   2 ش   5 بلوك   62

25888 خريبكة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بخريبكة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 559.
922I

CHETTIOUI AHMED

MJAHD TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املييرة الخضراء,م/ا,شلرع 

د8,رقم 34 ، 58د92، القصر الكبير 
املغرب

MJAHD TRANS  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
م روكةد رقم 75 مكرر - 58د92 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. MJAHD TRANS
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
58د92   - مكرر   75 رقم  م روكةد 

القصر الكبير املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اشروي:   الرحدلن  عبد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اشروي  الرحدلن  عبد  الييد 
,زنقة  ,م/ه  النهضة  حي  عنوانه)ا( 
الكبير  القصلر  84  58د92  رقم  د4 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اشروي  الرحدلن  عبد  الييد 
د4  ,زنقة  النهضة ,م/ه  عنوانه)ا( حي 
رقم 84  58د92 القصر الكبير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقصر الكبير  بتلريخ 82 

غشت د282 تحت رقم 558.
923I

LE PAS SAGE
عقد تييير حر اصل تجلري )ااشخلص 

املعنويون(
عقد تييير حر اصل تجلري

LE PAS SAGE
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
 LE PAS أعطى  د282  أكتوبر  د2 
التجلري  بللسجل  املسجل   SAGE
بدراكش  التجلرية  بلملحكدة  دد6)7 
التجلري  لألصل  الحر  التييير  حق 
 Local Commercial ب  الكلئن 
 n°A-4 Immeuble Heliet, Rue
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 Mohamed El Baqal Gueliz -
 LES لفلئدة  املغرب  مراكش   48888
 3 ملدة   MARRISIENNES KECH
و  د282  نون ر  د8  من  تبتدئ  سنة 
مقلبل   2824 أكتوبر  د3  في  تنتهي 

مبلغ شهري قيدته 28.888 مرهم.
924I

الحيين فلضيل

STE MON UNIVERS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

الحيين فلضيل
مكتب رقم 5د، املجدع املنهي ،تجزئة 
2 شلرع عالل الفل�ضي، إقلمة حرف 
ب، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
STE MON UNIVERS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي أوريدا 
شطر2 رقم 68 ثلركة، مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

35)2دد.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 25 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
ثلركة،   68 رقم  شطر2  أوريدا  »حي 
املغرب«  مراكش   48888  - مراكش 
7دد حي ووهر ثلركة،  إج  »فيال رقم 
مراكش - 48888 مراكش  املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم )5)29د.
925I

اءتدلنية عبد الرحيم

AZOUGAGH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

اءتدلنية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 5888د، الخدييلت املغرب

AZOUGAGH شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
تتريت الرقم 23 الخدييلت - 
5888د الخدييلت املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د294

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.AZOUGAGH
مدون   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ااشغلل  في  ومقلول  الحفالت 

املختلفة والبنلء.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تتريت الرقم 23 الخدييلت - 5888د 

الخدييلت املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
588 حصة    : أزكلغ يونس  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
حصة   588   : كريم  أزكلغ  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حي  عنوانه)ا(  يونس  أزكلغ  الييد 
الخدييلت  5888د  الخديس  عين 

املغرب.
عنوانه)ا(  كريم  أزكلغ  الييد 
زمور  حدائق  أ  بلوك   25 الشقة 

5888د الخدييلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  يونس  أزكلغ  الييد 
الخدييلت  5888د  الخديس  عين 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  بللخدييلت   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 7)).

926I

OUARCHI CONSULTING

IR YEU CARS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,2د

 ,3éme Etage Appt N°6-TANGER
، 90000، TANGER MAROC
IR YEU CARS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
سليدة زنقة الشهيد ستيتو بن 
محدد رقم 22 طنجة  - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

739د2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   23
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 IR YEU : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.CARS
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
سليدة زنقة الشهيد ستيتو بن محدد 
طنجة   98888  - طنجة    22 رقم 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : سعيد   محدد  الييفي  الييد 
مرهم   58.888 بقيدة  حصة   588

للحصة .

الييد العراقي سليم :  588 حصة 
بقيدة 58.888 مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

سعيد   محدد  الييفي  الييد 
رقم   26 زنقة   2 الهنلء  حي  عنوانه)ا( 

39 طنجة  98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  سليم  العراقي  الييد 
93دزنقة  تجزئة  النهضة   تجزئة 
الطلبق  الشهيد عبد اليالم بوحوت 
طنجة   98888 طنجة      83 رقم   2

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
سعيد  محدد  الييفي  الييد 
رقم   26 زنقة   2 الهنلء  حي  عنوانه)ا( 

39 طنجة  98888 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  سليم  العراقي  الييد 
93دزنقة  تجزئة  النهضة   تجزئة 
الطلبق  الشهيد عبد اليالم بوحوت 
طنجة   98888 طنجة      83 رقم   2

املغرب
الييد العضلمة البشير  عنوانه)ا( 
حي بيطلت ومامية الحلج عبد اليالم 
58د6د  بلقصيري  مشرع   5(3 رقم 

مشرع بلقصيري املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 62)247.

927I

SMOUNIAMINA

  STE  D’ORGANISATION
 DES EVENEMENTS DES

REVES*SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين مدثل قلنوني للشركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 3د RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
  STE  D’ORGANISATION
 DES EVENEMENTS DES
REVES*SARL  »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
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وعنوان مقرهل االوتدلعي: 86د  زنـقـة 
ابــن اسـحـلق شقـة رقـم د الطـلبـق د 
خـي اليعـلمة فــلس - 38888 فـلس 

الـدـغــرب.
»تعيين مدثل قلنوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
د8)33.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
وتبعل  د282  ملرس   27 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الحلجي  امليير  الستقللة 

املدثل)ين( القلنوني)ين(: 
- الـريـفــي كــريـدــة

  STE  D’ORGANISATION  -
 DES EVENEMENTS DES REVES
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
86د   ب:  اإلوتدلعي  مقرهل  الكلئن 
د  رقـم  شقـة  اسـحـلق  ابــن  زنـقـة 
الطـلبـق د خـي اليعـلمة فــلس 38888 

فـلس الـدـغــرب
عند  التجلري  السجل  رقم 

االقتضلء: د8)33
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس  بتلريخ 25 ملي د282 

تحت رقم د282/د253.
92(I

aice compta

AS CONFETEXT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AS CONFETEXT شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

بيتوين سلملية تجزئة 2 الطلبق االول 
- 28788 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د5235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AS  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CONFETEXT
بيع  : شراء  بإيجلز  الشركة  غرض 

وتيويق صنلعة املنيوولت.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بيتوين سلملية تجزئة 2 الطلبق االول 

- 28788 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اليبوعي  عبدالحق  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اليبوعي  عبدالحق  الييد 
تلمارت  تحزئة   5 زنقة  3د  عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار   28428 كلليفورنيل 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اليبوعي  عبدالحق  الييد 
تلمارت  تحزئة   5 زنقة  3د  عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار   28428 كلليفورنيل 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )59د8).
929I

aice compta

B2S BUSINESS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

B2S BUSINESS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 
الحرية ، الطلبق الثللث ،شقة 
5 الدار البيضلء - 28د28 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 B2S  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BUSINESS
تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 
متوسط   يقوم بلالستيرام والتصدير.

عنوان املقر االوتدلعي : 8د شلرع 
الحرية ، الطلبق الثللث ،شقة 5 الدار 
البيضلء  الدار  28د28   - البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : سني  عبدهللا  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  لء  ااسد

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سني  عبدهللا  د  اليي
اليلملية 2 حي االندلس زنقة 3 عدلرة 
26 الشقة 4د  28788 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  سني  عبدهللا  الييد 
اليلملية 2 حي االندلس زنقة 3 عدلرة 
26 الشقة 4د  28788 الدار البيضلء 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 599د8).
938I

TCF CONSEIL

BATITAK
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN دER 26
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN دER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
BATITAK شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 26 شلرع 
مرس اليلطلن الطلبق ااول رقم 3 
الدارالبيضلء الدار البيضلء 28388 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BATITAK
مختلف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أشغلل البنلء .
عنوان املقر االوتدلعي : 26 شلرع 
 3 رقم  ااول  الطلبق  اليلطلن  مرس 
 28388 البيضلء  الدار  الدارالبيضلء 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
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مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد محدد رضل التلقي :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد محدد رضل التلقي عنوانه)ا( 
الفتح  بلب  اقلمة  أنوال  شلرع   5(
طلبق 2د الدار البيضلء 28458 الدار 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد رضل التلقي عنوانه)ا( 
الفتح  بلب  اقلمة  أنوال  شلرع   5(
طلبق 2د الدار البيضلء 28458 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 677د8).
Iد93

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE KABIRI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة
FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  
مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  

FES MAROC ،38888 ، 2  فلس
SOCIETE KABIRI شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 7د 

حي د لال اليلقوت عين النقبي فلس - 
38888 فلس املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.43883

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«  «488.888.د 
»588.888.د  إج   مرهم«  «88.888د 
حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 8)52.
932I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE KABIRI SARL
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تيدية الشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  
FES MAROC ،38888 ، 2  فلس
SOCIETE KABIRI SARL شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم 

7د،زنقة د،حي اللة اليقوت ،عين 
نقبي،فلس - 38888 فلس املغرب.

تغيير تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

43883
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
 SOCIETE« من  الشركة  تيدية 
 SOCIETE« إج    »KABIRI SARL
 BENALI MELLA YKHAF
. «TRAVAUX «B.M.Y.T» SARL AU
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4د53.

933I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE KABIRI SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تغيير نشلط الشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  
FES MAROC ،38888 ، 2  فلس
SOCIETE KABIRI SARL شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم 

7د،زنقة د،حي اللة اليقوت ،عين 
نقبي،فلس - 38888 فلس املغرب.

تغيير نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.43883

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
نشلط الشركة من »منعش عقلري - 
ـ  مقلول في االشغلل املختلفة والبنلء  
نقل البضلئع« إج  »مقلول في االشغلل 
ـ  البضلئع   نقل  ـ  والبنلء   املختلفة 

نيكوص ».
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4د53.
934I

ESPERE CONSULTING

EXPO IMPO GRANA TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

 EXPO IMPO GRANA TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل االوتدلعي الوفلق 
بلوك و رقم 265 العيون املغرب- 

. 78888
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
599د3.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
نقل البضلئع لحيلب الغير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللعيون  االبتدائية 

د282 تحت رقم د282/)355.
935I

FIDU ALIMTYAZ

STE KABIRI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تعيين ميير وديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  
FES MAROC ،38888 ، 2  فلس

STE KABIRI  شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 7د 
حي د لال اليلقوت عين النقبي فلس - 

38888 فلس املغرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.43883

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
ابن  الييد)ة(   للشركة  وديد  ميير 
كديير  القلمر  عبد  االمري�ضي  علي 

وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4د53.
936I

Soft finances sarl

OUEST POWER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تغيير نشلط الشركة

Soft finances sarl
شلرع بئر أنزران عدلرة زينب رقم 4 ، 

6888د، سيدي قلسم الغرب
OUEST POWER شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل االوتدلعي مكتب رقم 
82 اقلمة يلسين شلرع الزرقطوني 
الزنقة 87 الحي الجديد - 6888د 

سيدي قلسم املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د9))2.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تغيير  تم  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
نشلط الشركة من »- مقلول لحراسة 
ومراقبة االمارات العدومية و الخلصة
» إج  »- مقلولة لحراسة  االمارات 

العدومية و الخلصة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  قلسم   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم د3/282د3.
937I
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FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE KABIRI SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ولون  

مكلتب أشرف،  مكتب  4د الطلبق  
FES MAROC ،38888 ، 2  فلس
SOCIETE KABIRI SARL شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 7د، 
زنقة د حي لال اليلقوت، عين النقبي، 

فلس. - 38888 فلس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.43883

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
الصديق  )ة(  الييد  تفويت 
اسراطي 5.888 حصة اوتدلعية من 
أصل 5.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( 
عبد القلمر  ابن علي االمري�ضي بتلريخ 

دد نون ر د282.
تفويت الييد )ة( الكبير اسدلعيلي 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   5.888
5.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 
دد  بتلريخ  ابن علي االمري�ضي  القلمر  

نون ر د282.
تفويت الييد )ة( البشير  اسراطي 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   5.888
5.888 حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 
دد  بتلريخ  ابن علي االمري�ضي  القلمر  

نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4د53.
93(I

مكتب أخيلر خديجة

ESSAIDGROSSISTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

مكتب أخيلر خديجة
شلرع الجيش امللكي اقلمة ايدلن 
طلبق 4 رقم 7 تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
ESSAIDGROSSISTE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
سيدي محدد بوزيد حلرة موالي 
الحين قييلرية  الزهور رقم 3د 
تطوان - 93888 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

38543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ESSAIDGROSSISTE
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
استرامأوهزة و اموات الحالقة -تجلرة 

العلمة.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
موالي  حلرة  بوزيد  محدد  سيدي 
3د  رقم  الزهور  قييلرية   الحين 

تطوان - 93888 تطوان املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بن مرزوف  اليعيد :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : العلي  عبد  بويدان  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588  : اليعيد  مرزوق  بن  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
 588  : العلي  عبد  بويدان  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
اليعيد  مرزوق  بن  الييد 
امل  اقلمة  الدخلة  شلرع  عنوانه)ا( 
بلوك 7/6 ط 2 رقم 5 93888 تطوان 

املغرب.

العلي  عبد  بويدان  الييد 
عنوانه)ا( موار تلتفروج ودلعة الوام 

بني حيلن 93888 تطوان املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اليعيد  مرزوق  بن  الييد 
امل  اقلمة  الدخلة  شلرع  عنوانه)ا( 
بلوك 7/6 ط 2 رقم 5 93888 تطوان 

املغرب
العلي  عبد  بويدان  الييد 
عنوانه)ا( موار تلتفروج ودلعة الوام 

بني حيلن 93888 تطوان املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  دد  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6982.
939I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

UK PHARMACEUTICALS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

UK PHARMACEUTICALS شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق ال ريد 2689 - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28547د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 UK  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PHARMACEUTICALS

استيرام    : بإيجلز  الشركة  غرض 
املكدالت  وبيع  وشراء  وتصدير 
الغذائية ووديع أنواع امليتحضرات 

شبه الصيدالنية.
عنوان املقر االوتدلعي : 57 شلرع 
 -  2689 ال ريد  صندوق  موريتلنيل 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة لينة فلئدة :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 85 عنوانه)ا(  فلئدة  لينة  الييدة 
الخوارزمي  ثلنوية  االماري  اليكن 

46888 اسفي املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 85 عنوانه)ا(  فلئدة  لينة  الييدة 
الخوارزمي  ثلنوية  االماري  اليكن 

46888 اسفي املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 24)29د.
948I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARCHYAD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ARCHYAD شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
االر�ضي رقم 38 تجزئة االنبعلت 
شلرع بئر انزران تيزنيت - 5888) 

تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
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محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   23

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ARCHYAD

مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للهندسة املعدلرية.

الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

االر�ضي رقم 38 تجزئة االنبعلت شلرع 

تيزنيت   (5888  - تيزنيت  انزران  بئر 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : الصدري  عيلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الصدري  عيلم  الييد 

انزران  بئر  شلرع  االنبعلت  تجزئة   38

تيزنيت 5888) تيزنيت املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الصدري  عيلم  الييد 

انزران  بئر  شلرع  االنبعلت  تجزئة   38

تيزنيت 5888) تيزنيت املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتلريخ  بتيزنيت   االبتدائية 

د282 تحت رقم 35).

Iد94

ائتدلنية بيلن حنلن

M&g ourika
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ائتدلنية بيلن حنلن
عرصة ملعلش طريق امليتومع 

البلدي رقم 47د مراكش ، 48888، 
مراكش مراكش

M&g ourika شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الدكلن 
د موار الهنلء رقم 7) تيلطلنت 
مراكش مراكش 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د)284د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 M&g  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ourika
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
اللوازم املكتبية واالوهزة االلكترونية 

بللتقييط.
عنوان املقر االوتدلعي : الدكلن د 
موار الهنلء رقم 7) تيلطلنت مراكش 

مراكش 48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 688   : محدد  مشهومي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 488   : فتيحة  مشهومي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد مشهومي محدد عنوانه)ا( 
موار الهنلء  رقم 7) تيلطلنت مراكش 

48888 مراكش املغرب.

فتيحة  مشهومي  الييدة 
العتيق  البيت  فن  اقلمة  عنوانه)ا( 
الدار  2دطريق  4دالشقة  عدلرة 
مراكش   48888 مراكش  البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد مشهومي محدد عنوانه)ا( 
موار الهنلء  رقم 7) تيلطلنت مراكش 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم ))29د.
942I

ائتدلنية بيلن حنلن

COLD WATER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

ائتدلنية بيلن حنلن
عرصة ملعلش طريق امليتومع 

البلدي رقم 47د مراكش ، 48888، 
مراكش مراكش

COLD WATER شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املييرة 
3 س رقم 388 مراكش - 48888 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د53د).

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   27 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
رأسدللهل  مبلغ    COLD WATER
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
 388 رقم  س   3 املييرة  اإلوتدلعي 
املغرب  مراكش   48888  - مراكش 

نتيجة ل : عدم املرمومية.
املييرة  ب  التصفية  مقر  وحدم 
 48888  - مراكش   388 رقم  س   3

مراكش املغرب. 
و عين:

و  امديد  لحين   الييد)ة( 
 388 رقم  س   3 مييرة  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   48888 مراكش 
كدصفي )ة( للشركة.

و  بورعلم  علبد   الييد)ة( 
قلعة  اماوم  مو�ضى  ايت  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   48888 مكونة 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

املييرة 3 س رقم 388 مراكش
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 53)29د.

943I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HKBY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق ال ريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
HKBY شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اميني 
2 املنلرة الحي الشتوي - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28545د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.HKBY : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل
استغالل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املطلعم  وديع  وإمارة  وتشغيل 
وغرف  والصلالت  والحلنلت  واملقلهي 
وكلفة  أنواعهل  اختالف  عل   الشلي 

فئلتهل.
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اميني   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 48888  - الشتوي  الحي  املنلرة   2

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد يونس بوعالم :  788 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 Kamel HAMRANI :  388 الييد

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوعالم  يونس  الييد 
 Rue Blomet 7585د Paris د7د 

.France
 Kamel HAMRANI الييد 
 Rue Adolphe  38 عنوانه)ا( 
Petrement 93688 Aulnay-Sous-

.Bois  France
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعالم  يونس  الييد 
 Rue Blomet 7585د Paris د7د 

France
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 23)29د.

944I

SANAM HOLDING

ALJIA HOLDING
إعالن متعدم القرارات

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC
ALJIA HOLDING »شركة  

امليلهدة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 29 شلرع 

موالي يوسف 29 شلرع موالي 
يوسف 28288 الدار البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 2د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

إنشلء ثالث أنواع من ااسهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
ااسل�ضي  النظلم  عل   املصلمقة 

املعدل للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

رأسدلل الشركة
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 

مليلي: ااسهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 39239.
945I

cabinet aux services des affaires

 HAKIM-MOROCCAN
DESERT TRIPS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan دer

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 HAKIM-MOROCCAN DESERT
TRIPS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : قصر 
مرزوكة الطلووس الريصلني - 
52458 الريصلني املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د76دد/7د28.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 
 HAKIM-MOROCCAN DESERT
TRIPS شركة ذات ميؤولية محدومة 
رأسدللهل  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
الطلووس  مرزوكة  قصر  اإلوتدلعي 
الريصلني - 52458 الريصلني املغرب 

نتيجة للتوقف عن مزاولة النشلط.
و عين:

و  امهزول  الكريم   عبد  الييد)ة( 
زنقة5د  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الريصلني   52458 رقم45 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
قصر  وفي  د282  نون ر  دد  بتلريخ 
 - الريصلني  الطلووس  مرزوكة 

52458 الريصلني املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم د557/282.
947I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

» STE » ALREDOE
إعالن متعدم القرارات

STE ALREDOE
مكنلس ، 8888د، مكنلس املغرب
STE « ALREDOE « »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: شلرع 
قنيطرة رقم 2د الطلبق الثللت 

الشقة 3د  املدينة الجديدة مكنلس 
- 58888 مكنلس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
د4342.

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 82 نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
)88د( حصة  بيع مجدوع الحصص  
88د مرهم من طرف الييد  من فئة 
الييد   لفلئدة  رضوان,    الخنو�ضي 

أنوار ابوقدير  
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تعيين الييد  أنوار ابوقدير  الحلمل 
مال  رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
في  وحيد   وشريك  كديير  د33733 
الييد  استقللة  قيول    - الشركة 
لبطلقة  الحلمل  رضوان  الخنو�ضي 
 GK85423د التعريف الوطنية رقم  
من مهلمه كديير في الشركة                             

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�ضي التللية: 

ينص  الذي  6د-3د-6-7:  بند رقم 
عل  مليلي: التعديل

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5846.
94(I

SANAM HOLDING

SANAM INVEST
إعالن متعدم القرارات

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC
SANAM INVEST »شركة  

امليلهدة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 29 شلرع 

موالي يوسف 29 شلرع موالي 
يوسف 28288 الدار البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 3د أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
ااسل�ضي  النظلم  عل   املصلمقة 

املعدل للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  8د:  رقم  بند 

مليلي: ااسهم
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )3223.
949I

SOLUCIA EXPERTISE

CYBER-Z
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
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 ETAGE BUREAU N°( MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

CYBER-Z  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الوكللة امليتقلة للنقل الحضري 
زنقة 3 رقم )د الطلبق االول، 

القدس سيدي ال رنو�ضي - 8د286 

الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.49((37

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

د282 تقرر حل  27 أكتوبر  املؤرخ في 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     CYBER-Z الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 

الوكللة  تجزئة  اإلوتدلعي  مقرهل 
امليتقلة للنقل الحضري زنقة 3 رقم 

سيدي  القدس  االول،  الطلبق  )د 

البيضلء  الدار  8د286   - ال رنو�ضي 

الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
الحضري  للنقل  امليتقلة  الوكللة 
زنقة 3 رقم )د الطلبق االول، القدس 

الدار  8د286   - ال رنو�ضي  سيدي 

البيضلء املغرب. 

و عين:

الييد)ة( محدد  زكري و عنوانه)ا( 

الطلبق   87 الشقة   36 عدلرة 

اوالم  املحيط  فضلئلت   28 مجدوعة 

املغرب  البيضلء  الدار   28888 عزوز 

كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 675د8).

958I

PF EXPERTS

ZINO OPTIC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عدلرة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 48888، 

مراكش املغرب
ZINO OPTIC شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 66 زاوية 
شلرع يوغوسالفي وشلرع موالي علي 

كليز  - 48888 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
د889دد.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
زين  الحبيب  )ة(  الييد  تفويت 
العبيدين  588 حصة اوتدلعية من 
أصل 888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( 
د8 نون ر  بتلريخ  املصطفى  بن كيران 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   24 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 9)38د.
Iد95

STE INVEST EUROP AFRIQUE

VAL EVENTS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VAL EVENTS شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة 

سيبلم 2 الطلبق الرابع تقلطع شلرع 
محدد الخلمش و شلرع موالي 
الحين وليز  - 48888 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.43769
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 85 شتن ر دد28 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»اقلمة سيبلم 2 الطلبق الرابع تقلطع 
شلرع محدد الخلمش و شلرع موالي 
مراكش   48888  - وليز   الحين 
املغرب« إج  »اقلمة فرح كلمب منجلن 
الطلبق االول وليز - 48888 مراكش  

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر  6د  بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

دد28 تحت رقم )364.

952I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

RANA TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC
RANA TRANS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
محدد الخلمس رقم د9د بدوي 8د 
الطلبق 5 - 68888 وودة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  د2 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RANA : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.TRANS
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع للغير و النقل ال ري الدوجي.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
8د  بدوي  د9د  رقم  الخلمس  محدد 

الطلبق 5 - 68888 وودة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : نلصح   امريس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  نلصح   امريس  الييد 
بن حديدة رقم  العونية تجزئة  شلرع 

6 68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  نلصح   امريس  الييد 
بن حديدة رقم  العونية تجزئة  شلرع 

6 68888 وودة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 9)39.
953I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

VAL EVENTS
إعالن متعدم القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
VAL EVENTS »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي: اقلمة فرح 
كلمب منجلن الطلبق االول وليز - 

48888 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.43769
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بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 83 ملرس 4د28

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت حصص في الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

استقللة ميير
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيير تيدية الشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
اني  فلليري  فيران  الييدة  قلمة 
بتفويت مجدوع حصصهل في الشركة 

لفلئدة الييدة مفنديني لورانس
عل   ينص  الذي  4د:  رقم  بند 
مليلي: استقللة الييدة فيران فلليري 
للشركة  كديية  مهلمهل  من  اني 
لورانس  مفنديني  الييدة  وتعيين 

كديير وديدة للشركة
بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
 « هو  ليصبح  الشركة  تيدية  تغيير 

«GAUTAMA
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس   26 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

4د28 تحت رقم 66562.

954I

SKILLS DENTAL LAB

SKILLS DENTAL LAB
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

SKILLS DENTAL LAB
زنقة اسحلق ابن حنين الطلبق  
د8الشقة  د8حي برور املعلريف ، 
28338، الدار البيضلء املغرب

SKILLS DENTAL LAB  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
اسحلق ابن حنين الطلبق  د8الشقة  
د8حي برور املعلريف - 28338 الدار 

البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
757)د5.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( املهدي  وهلمي 
258 حصة اوتدلعية من أصل 588 
حصة لفلئدة  الييد )ة( علمل  هوام 

بتلريخ 22 أكتوبر د282.
تفويت الييد )ة( املهدي  وهلمي 
 588 أصل  من  اوتدلعية  حصة   58
مي  ويني  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 
أكتوبر   22 بتلريخ  بلبيس  كلسترو 

د282.
تفويت الييد )ة( املهدي  وهلمي 
أصل  من  اوتدلعية  حصة  88د 
588 حصة لفلئدة  الييد )ة( ايدلن 

االحرش بتلريخ 22 أكتوبر د282.
تفويت الييد )ة( املهدي  وهلمي 
88د حصة اوتدلعية من أصل 588 
حصة لفلئدة  الييد )ة( بين فرمريك  

لوزانو بتلريخ 22 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 394د8).
955I

MCG

أرطالي
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 4د,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أرطلجي شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار كراوا، 
سيدي يوسف بن علي، ريلض 56-د 

- 48888 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
3د)49.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  أكتوبر  5د  في  املؤرخ 

محدومة  ميؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ  أرطلجي   الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي موار كراوا، سيدي 
 - د-56  ريلض  علي،  بن  يوسف 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888

عدم وووم نشلط لشركة.
موار  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
كراوا، سيدي يوسف بن علي، ريلض 

د-56 - 48888 مراكش املغرب. 
و عين:

و  خورام  ريزا   علي  الييد)ة( 
عنوانه)ا( موار كراوا، سيدي يوسف 
بن علي، ريلض د-56 48888 مراكش 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29933د.
956I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

BARBEX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA د PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
BARBEX شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف 

- 8 البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BARBEX
االنعلش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
67 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف - 

8 البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الخدي�ضي  الييد نضلل 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد نضلل الخدي�ضي عنوانه)ا( 
اقلمة ابلري رقم 2د زنقة يوغيالفيل 
شقة 3 بلوك ا كليز  8 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد نضلل الخدي�ضي عنوانه)ا( 
اقلمة ابلري رقم 2د زنقة يوغيالفيل 
شقة 3 بلوك ا كليز  8 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88439).
957I

EL FACHTALI CONSEIL

ELECTOMAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقلمة فلس الطلبق التلني شقة رقم 
9 شلرع موالي عبد هللا  مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
ELECTOMAR شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي ازيكي 
مرب الحلج الرحلل رقم 755د مكرر 
- MARRAKECH 48888 املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28663

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم   2885 يونيو   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ELECTOMAR
مراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
التركيبلت  أعدلل  كلفة  وإنجلز 
وتركيب  إصالح  من  الكهربلئية 

وصيلنة أعدلل مختلفة..
عنوان املقر االوتدلعي : حي ازيكي 
مرب الحلج الرحلل رقم 755د مكرر - 

MARRAKECH 48888 املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
988 حصة    : الييد عدر الفقيه 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
  : زايدي  فلطدةالزهراء  الييدة 
88د حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الفقيه  عدر  الييد 
مراكش   48888  676 رقم   3 املييرة 

املغرب.
زايدي  فلطدةالزهراء  الييدة 
عنوانه)ا( املييرة 3 رقم 676 48888 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الفقيه  عدر  الييد 
مراكش   48888  676 رقم   3 املييرة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

2885 تحت رقم 24437.

95(I

sofoget

brouk consulting
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
brouk consulting شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  سال مار 
الحدرة زنقة موالي مريس رقم 29 
شقة 5 طلبق 3 - -------  سال املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
34949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 brouk : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.consulting
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 
عنوان املقر االوتدلعي :  سال مار 
 29 رقم  مريس  موالي  زنقة  الحدرة 
شقة 5 طلبق 3 - -------  سال املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
788 حصة    : بدر  ابروك  الييد  

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 388   : اسلمة  املغلزجي  الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
بقيدة   788  : بدر  ابروك  الييد  

88د مرهم.
 388  : اسلمة  املغلزجي  الييد  

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(   بدر  ابروك  الييد  

امللنيل ----  امللنيل  امللنيل.

عنوانه)ا(    اسلمة  املغلزجي  الييد  
سال املغرب -------  سال املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(   اسلمة  املغلزجي  الييد  
سال ----  سال املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بيال   االبتدائية 

د282 تحت رقم 38)37.
959I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MASEF BECH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA د PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MASEF BECH شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف 

- 8 البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MASEF BECH
وكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلرية.
67 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
عزيز بالل الطلبق 2 رقم 3 املعلريف - 

8 البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : امليومني  ظلفر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(   امليومني  ظلفر  الييد 
 5 الطلبق  اليوم  نقطة  زنقة  6د 

بوركون 8 البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(   امليومني  ظلفر  الييد 
 5 الطلبق  اليوم  نقطة  زنقة  6د 

بوركون 8 البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم دد6د8).
968I

الفلر�ضي استشلرات

ACE CLOUD SARLAU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

الفلر�ضي استشلرات
حي م روك شلرع ج رقم 43 ، 

98888، طنجة املغرب
ACE CLOUD SARLAU شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي م روك 
زنقة ج رقم 43  - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

22839د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ACE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
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.CLOUD SARLAU
غرض الشركة بإيجلز : ال رمجة و 

الخدملت املعلوملتية.
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 98888  -   43 رقم  ج  زنقة  م روك 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الحيلني  محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد محدد الحيلني عنوانه)ا( 
اقلمة حبيبة بلوك 2 رقم 42  98888 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد محدد الحيلني عنوانه)ا( 
اقلمة حبيبة بلوك 2 رقم 42  98888 

طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 44د)24.
Iد96

AL HUDA CONSEIL SARL

ECTUS IMPORT EXPORT
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
د7 شلرع محدد الزرقطوني اقلمة 
كوثر الشقة 9 ، 38888، فلس 

املغرب
ECTUS IMPORT EXPORT شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة بلب 
اآلطلس د القطعة 35 الشقة دد 
بنيومة - 38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ECTUS : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.IMPORT EXPORT
االستيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

و التصدير.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
بلب اآلطلس د القطعة 35 الشقة دد 

بنيومة - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : لعيري  حديد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لعيري  حديد  الييد 

فرنيل 88888 فرنيل فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لعيري  حديد  الييد 

فرنيل 88888 فرنيل فرنيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5284.

962I

FYM HOLDING

FYM ASSET 10
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FYM ASSET 8د
 RESIDENCE SHEMS BD 7د
 ABDELLAH BEN YASSINE
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

8د FYM ASSET شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د 
 RESIDENCE SHEMS BD

 ABDELLAH BEN YASSINE
 CASABLANCA - 28238
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د5224

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   28
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FYM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ASSET 8د
 l’achat ,  : بإيجلز  الشركة  غرض 
 la vente et la location des biens

immeubles
 la gestion et l’entretien des

.biens immeubles
7د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE SHEMS BD
 ABDELLAH BEN YASSINE
 CASABLANCA - 28238

.CASABLANCA MAROC
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 FYM HOLDING الشركة 
 RESIDENCE SHEMS عنوانه)ا( 7د
 BD ABDELLAH BEN YASSINE

.28258 CASALANCA MAROC
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 YOUSSE MOAMAH الييدة 

 LOT JARDINS L 5د  عنوانه)ا( 
 MAJBAR CALIFORNIE 2858د

CASABLANCA MAROC
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
963I

AUDEXO CONSEIL  

PEPINIERE BEST TREE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL
د26 شلرع عبد املومن إقلمة أمل 
الطلبق د رقم 2 ، 28842، الدار 

البيضلء املغرب
PEPINIERE BEST TREE شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  مار برامة 
الحي الصنلعي بوسكورة - 2)د27 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د)4د52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PEPINIERE BEST TREE
انتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النبلتلت.
عنوان املقر االوتدلعي :  مار برامة 
2)د27   - بوسكورة  الصنلعي  الحي 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
388 حصة    : الييد كيم احدد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 GROWZWELL :  788 الشركة  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  احدد  كيم  الييد 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليل   تجزئة 
البيضلء  الدار  58د28  كلليفورنيل 

املغرب.
 GROWZWELL الشركة  
الصنلعي  الحي  برامة  مار  عنوانه)ا(  
البيضلء  الدار  2)د27  بوسكورة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  احدد  كيم  الييد 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليل   تجزئة 
البيضلء  الدار  58د28  كلليفورنيل 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 85 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د2)3.
964I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE DEFENCE SECURITY›S
D.S SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تفويت حصص

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 84 اليدلرة، 72888، اليدلرة 

املغرب
 STE DEFENCE SECURITY›S
D.S SARL شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة اعدر 
رقم 2د مكرر حي الحيني - 72888 

اليدلرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
677د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
فراح  طلرق   )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   358
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
نون ر  8د  بتلريخ  الكزان  مصطفى  

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
2د نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم د234/282.
965I

مكتب املحلسبة

ADABOU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحلسبة
6د زنقة سال اليعلمة 2 ، 5888د، 

الخدييلت املغرب
ADABOU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 55 بلوك 
X3 حي اامل وامللس - 5888د 

الخدييلت املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د2942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ADABOU
ااشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
-املتلورة  البنلء  أو  املختلفة 

-االستغالل الغلبوي.
 55  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
5888د   - X3 حي اامل وامللس  بلوك 

الخدييلت املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد البوعزاوي امحدد :  888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

امحدد  البوعزاوي  الييد 
5888د  وامللس  اامل  حي  عنوانه)ا( 

الخدييلت املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
امحدد  البوعزاوي  الييد 
5888د  وامللس  اامل  حي  عنوانه)ا( 

الخدييلت املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  بللخدييلت   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 345د.
966I

FIDUCIAIRE RAFYA

 DOUKKALA NORD«
»TRAVAUX

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شلرع عبد الرحدلن الدكلجي، تجزئة 
النخل، عدلرة 9، الشقة 2، الجديدة 

، 24888، الجديدة املغرب
 DOUKKALA NORD»

TRAVAUX« شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع عبد 
الرحدلن الدكلجي، تجزئة النخل، 

عدلرة 9، الشقة 2، - 24888 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
793)د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتهل:  بدختصر  اإلقتضلء 

 DOUKKALA NORD»
.«TRAVAUX

أشغلل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
البنلء. - بيع موام البنلء بللتقييط..

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
عبد الرحدلن الدكلجي، تجزئة النخل، 
 24888  -  ،2 الشقة   ،9 عدلرة 

الجديدة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بنيرو  مصطفى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بنيرو  مصطفى  الييد 
الرحدة  ملحقة   ،58 رقم  7د،  بلوك 
 27223 النواصر  بوعزة،  مار  د، 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بنيرو  مصطفى  الييد 
الرحدة  ملحقة   ،58 رقم  7د،  بلوك 
 27223 النواصر  بوعزة،  مار  د، 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم 79د27.
967I

FIDUCIAIRE RAFYA

»Y2R TRAVAUX«
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شلرع عبد الرحدلن الدكلجي، تجزئة 
النخل، عدلرة 9، الشقة 2، الجديدة 

، 24888، الجديدة املغرب
«Y2R TRAVAUX« شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
عبد الرحدلن الدكلجي، تجزئة 

النخل، عدلرة 9، الشقة 2 - 24888 
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الجديدة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د79)د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 Y2R«  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.«TRAVAUX

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء املختلف..

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

عبد الرحدلن الدكلجي، تجزئة النخل، 

عدلرة 9، الشقة 2 - 24888 الجديدة  

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : بنيرو  مصطفى  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بنيرو  مصطفى  الييد 
الرحدة  ملحقة   ،58 رقم  7د،  بلوك 

  27223 النواصر  بوعزة،  مار  د، 

البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بنيرو  مصطفى  الييد 
الرحدة  ملحقة   ،58 رقم  7د،  بلوك 

  27223 النواصر  بوعزة،  مار  د، 

البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم )7د27.

96(I

BUMACOF SARL

CASA MIA IMMOBILIARI
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

BUMACOF SARL
355شلرع محدد الخلمس الطلبق 
4رقم 57، 28388، الدار البيضلء 

املدلكة املغربية
CASA MIA IMMOBILIARI  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7 اقلمة 

الرامي زنقة سبتة املعلريف - 28378 
الدار البيضلء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

د22553 .
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  د8  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
محدد  )ة(   الييد  تفويت 
اوتدلعية  حصة   458 الدحدلني 
688 حصة لفلئدة  الييد  من أصل 
)ة(  يوسف  مربلح بتلريخ د8 أكتوبر 

د282.
تفويت الييد )ة( التلمي الحديدي 
58د حصة اوتدلعية من أصل 688 
يوسف   )ة(   الييد  لفلئدة   حصة 

مربلح بتلريخ د8 أكتوبر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د6)د8).
969I

ABDESLAM ANTID

 TAOUBA IRRIGATION
OVERSEAS

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تغيير نشلط الشركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 3د OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 TAOUBA IRRIGATION
OVERSEAS  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل االوتدلعي قصر أيت 
ميعوم مدغرة - 52888 الرشيدية 

املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د8)3د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تغيير  تم  د282  أكتوبر   28 في  املؤرخ 
بنلء  -أشغلل  »د  من  الشركة  نشلط 

قنوات الري و اليقي بللتنقيط 
2 - كراء أالالت الفالحية 

بنلء  -أشغلل  »د  إج   -املتلورة«   3
قنوات الري و اليقي بللتنقيط 

2 - كراء أالالت الفالحية 
أشغلل  و  املختلفة  ااشغلل   -  3

البنلء ».
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 25 نون ر 

د282 تحت رقم د282/د56.

978I

KAOUN

NOZHAT AL ABRAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°7د  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NOZHAT AL ABRAR  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
ميلم تجزئة بوكلر الطلبق 3 شقة 

4د بلب مكللة مراكش - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د286د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. NOZHAT AL ABRAR
غرض الشركة بإيجلز : -االستيرام 

والتصدير
 - ااعدلل املتنوعة أو البنلء 

- موام البنلء.
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ميلم تجزئة بوكلر الطلبق 3 شقة 4د 
48888 مراكش  بلب مكللة مراكش - 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد يوسف بغدام :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة سير  بغدام :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بغدام  يوسف  الييد 
مراكش   2( رقم  كلزا  طريق  لقيور 

48888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بغدام  سير   الييدة 
عرصة بلني رقم د بلب غدلت مراكش 

48888 مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  بغدام  يوسف  الييد 
مراكش   2( رقم  كلزا  طريق  لقيور 

48888 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بغدام  سير   الييدة 
عرصة بلني رقم د بلب غدلت مراكش 

48888 مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بدراكش  بتلريخ - تحت رقم 
Iد97

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

AM TECHNOLOGIE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
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 IMM BARHDADI  4EME ETG
NR19، 63050، وودة املغرب

AM TECHNOLOGIE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  برانس 
د حي ريلض زنقة شهيد عطلوي 

اقلمة 49 طلبق 5 شقة د3 - 98846  
طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
935د2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   27
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TECHNOLOGIE
غرض الشركة بإيجلز : استشلرات 
ال رمجة، وأنشطة الكدبيوتر ااخر 

الصيلنة والتركيب التقني
التفلوض.

عنوان املقر االوتدلعي :  برانس د 
اقلمة  زنقة شهيد عطلوي  ريلض  حي 
49 طلبق 5 شقة د3 - 98846  طنجة  

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : معدري   محدد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : الخدلي�ضي   امين  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588  : معدري   محدد  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
 588  : الخدلي�ضي   امين  الييد 

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  معدري   محدد  الييد 
85د   رقم  الثلني  الحين  شلرع 

68888  وودة  املغرب.

الييد امين الخدلي�ضي  عنوانه)ا( 
عدلرة  انلم  وزنقة  الدرفوفي  شلرع 
وودة    68888  2 طلبقد شقة   284

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  معدري   محدد  الييد 
85د   رقم  الثلني  الحين  شلرع 

68888  وودة  املغرب
الييد امين الخدلي�ضي  عنوانه)ا( 
عدلرة  انلم  وزنقة  الدرفوفي  شلرع 
وودة     68888  2 طلبقد شقة   284

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   8( بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 242دد24د2دد.

972I

C CONSEILS

GIVE ME CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تفويت حصص

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI 3

 BUREAU N°د KENITRA 3 RUE
 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
GIVE ME CAR شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 368, 
 RESIDENCE OULAD MTAA
2888د SECT 3 TEMARA تدلرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
24655د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  أكتوبر  8د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
تفويت الييد )ة( سلرة  الكنيك�ضي 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
888.د حصة لفلئدة  الييد )ة( عبد 
أكتوبر  8د  بتلريخ  كشلني   الرزاق  

د282.

سلرة   )ة(  الييد  تفويت 
الكنيك�ضي  588 حصة اوتدلعية من 
الييد  لفلئدة   حصة  888.د  أصل 
أكتوبر  8د  بتلريخ  )ة( ووام حشوش 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   24 بتلريخ  بتدلرة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2279.
973I

LMT AUDITING

DADANA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°484 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
DADANA شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة 

كرين وركس رقم D. الطلبق الثللت 
،الرقم 8د، بوسكورة الدار البيضلء 

- 28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523323

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DADANA
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املالبس وموام التجديل بللتقييط..

إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الثللت  الطلبق   .D رقم  وركس  كرين 
،الرقم 8د، بوسكورة الدار البيضلء - 

28888 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : اوحجو  لحين  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اوحجو  لحين  الييد 
 295 فيال  تلون  كرين  كلزا  العنوان 
النواصر  بوسكرة  الخضراء  املدينة 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اوحجو  لحين  الييد 
 295 فيال  تلون  كرين  كلزا  العنوان 
النواصر  بوسكرة  الخضراء  املدينة 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )68د8).

974I

FYM HOLDING

FYM ASSET 09
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FYM ASSET 89
 RESIDENCE SHEMS BD 7د
 ABDELLAH BEN YASSINE
 CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

FYM ASSET 89 شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د 
 RESIDENCE SHEMS BD

 ABDELLAH BEN YASSINE
 CASABLANCA - 28238
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
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 رقم التقييد في السجل التجلري : 

799د52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   28

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 FYM  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ASSET 89

 L’achat ,  : بإيجلز  الشركة  غرض 

 la vente et la location des biens

immeubles

 La gestion et l’entretien des

.biens immeubles

7د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE SHEMS BD

 ABDELLAH BEN YASSINE

 CASABLANCA - 28238

.CASABLANCA MAROC

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

 FYM HOLDING الشركة 

 RESIDENCE SHEMS عنوانه)ا( 7د

 BD ABDELLAH BEN YASSINE

.28238 CASALANCA MAROC

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

 YOUSSE MOAMAH الييد 

 LOT JARDINS L 5د  عنوانه)ا( 

 MAJBAR CALIFORNIE 2858د

CASABLANCA MAROC

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

975I

ميوان الخدملت

SERVICE AOULOUZ
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ميوان الخدملت
شلرع محدد الخلمس رقم 94 سيدي 

قلسم ، 6888د، سيدي قلسم 
املغرب

SERVICE AOULOUZ شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الزيراري 2 رقم 379 - 6888د 

سيدي قلسم املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3د298
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SERVICE AOULOUZ
مطعم-  : بإيجلز  الشركة  غرض 
مدون الحفالت-التجلرة التفلوضية.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الزيراري 2 رقم 379 - 6888د سيدي 

قلسم املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : اقداش  الحق  الييد عبد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد سعد اقداش :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد انلس اقداش :  258 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اقداش  الحق  عبد  الييد 
6888د    (4 رقم  8د  زنقة  عنوانه)ا( 

سيدي قلسم املغرب.

عنوانه)ا(  اقداش  سعد  الييد 
379  6888د  2 رقم  الزيراري  تجزئة 

سيدي قلسم املغرب.
عنوانه)ا(  اقداش  انلس  الييد 
379  6888د  2 رقم  الزيراري  تجزئة 

سيدي قلسم املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اقداش  الحق  عبد  الييد 
6888د    (4 رقم  8د  زنقة  عنوانه)ا( 

سيدي قلسم املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  قلسم   بييدي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 387.
976I

NATUFOOD

NATU FOOD SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NATUFOOD
 RUE BLOC A HAY OUED 7د?

FES ، 30000، فلس املغرب
NATU FOOD SARL AU شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
 N وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 7د

 RUE 9 BLOC A HAY OUED FES
.FES - 38888 FES MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.57779
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
شركة   NATU FOOD SARL AU
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
 N مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 7د
 RUE 9 BLOC A HAY OUED FES
نتيجة   FES - 38888 FES MAROC

الالزمة والركوم االقتصلمي.
و عين:

و  بوحقي  محدد   الييد)ة( 
د5 خي  عنوانه)ا( شلرغ شنكيط رقم 
املفرب  38888 فلس  د فلس  الزهور 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
 N 7د RUE بتلريخ 5د نون ر د282 وفي
 9 HAY BLOC A HAY OUED FES  -

.38888 FES MAROC
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د85/2د5.
977I

COFISCOM

TRANS RAGGADA
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

TRANS RAGGADA شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 22 
شلرع النخيل تجزئة االمل  - 63288 

الركلمة بركلن املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57د)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  8د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRANS : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.RAGGADA
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدوجي للبضلئع و االمتعة .
 22 رقم   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
شلرع النخيل تجزئة االمل  - 63288 

الركلمة بركلن املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد العوني عبد الرحيم :  588 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
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  : الكريم  عبد  العيلوي  الييد 
588 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الرحيم  عبد  العوني  الييد 
ودلعة  بوعدوم  موار  عنوانه)ا( 

فزوان 63388  بركلن املغرب.
الكريم  عبد  العيلوي  الييد 
عنوانه)ا( زنقة االمم املتحدة رقم 57 

حي القدس  63388 بركلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
الرحيم  عبد  العوني  الييد 
ودلعة  بوعدوم  موار  عنوانه)ا( 

فزوان 63388 بركلن املغرب
الكريم  عبد  العيلوي  الييد 
عنوانه)ا( زنقة االمم املتحدة رقم 57 

حي القدس  63388 بركلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  ب ركلن   االبتدائية 

د282 تحت رقم 437د.
97(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE BENYTEC SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 3(  3EME

 ETAGE  APPT 3د MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
STE BENYTEC SARL AU شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة ابن 
تلشفين رقم دد الطلبق اار�ضي  
شلرع موالي عبد هللا مراكش  - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
99دد9

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  )د28  يوليوز 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BENYTEC SARL AU
أو  تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وسيط يتوج  االستيرام والتصدير.
إقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
اار�ضي   الطلبق  دد  رقم  تلشفين  ابن 
 - مراكش   هللا  عبد  موالي  شلرع 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : مو�ضى  بن  يلسر  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
بن مو�ضى عنوانه)ا(  يلسر  الييد 
اركي  8دد94  اليلحة  شلرع   75 رقم 

فرنيل 8دد94  اركي  فرنيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
بن مو�ضى عنوانه)ا(  يلسر  الييد 
اركي  8دد94  اليلحة  شلرع   75 رقم 

فرنيل 8دد94  اركي  فرنيل
املمولر  عنوانه)ا(  الييدة مريم 
ريلض  5د3  طريق   428 رقم  عدلرة 
اليالم اكلمير 8888) اكلمير املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن ر   2( بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

)د28 تحت رقم 7د))9.
979I

 موثق االستلذ حين شهبون

 A&A PROPERTY
DEVELOPEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

موثق االستلذ حين شهبون
طنجة،شلرع محدد الخلمس د4، 
اقلمة الواحة، الطلبق الثلني، رقم 
3. طنجة،شلرع محدد الخلمس د4، 
اقلمة الواحة، الطلبق الثلني، رقم 

3.، 98888، طنجة املغرب
 A&A PROPERTY

DEVELOPEMENT شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي طنجة، 
زنقة تلرومانت، مجدع ابراج طنجة، 
بلوك 6، مكتب رقم 3د مكرر. - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د2287د
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   26
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 A&A  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PROPERTY DEVELOPEMENT
غرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الشركة مبلشرة او غير مبلشرة،سواء 

بلملغرب او بلخلرج .
االنعلش العقلري،

البنلء والبيع للعقلرات املخصصة 
لليكن،للتجلرة،للصنلعة او املهنية،

انشطة التجزيئ،
شراء، بيع وتييير العقلرات،

املشلركة في وديع انواع الشركلت 
التي لهل نفس الغرض،

شراء، كراء واستغالل العقلرات،
والطرقلت  االرضية  البقع  تهيئة 

ومل يرتبط بهل،
وديع انواع البنلء والتجديد،

املعلمالت  وديع  علمة  وبصفة 
املدنية  التجلرية،الصنلعية،  املللية، 
بغرض  صلة  لهل  التي  والعقلرية 

الشركة..
طنجة،   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ابراج طنجة،  تلرومانت، مجدع  زنقة 
 - مكرر.  3د  رقم  مكتب   ،6 بلوك 

98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد عبد النلصر بن ابراهيم بن 
88) حصة    : عبد الرحدن الخديس 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 288   : النوينو  الحي  عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
ابراهيم  بن  النلصر  عبد  الييد 
عنوانه)ا(  الخديس  الرحدن  عبد  بن 
 2 بلوك  بلنوراميك  مجدع  طنجة 

شقة 8د 98888 طنجة املغرب.
الييد عبد الحي النوينو عنوانه)ا( 
طنجة 24 شلرع عبد هللا كنون مجدع 
الشهبلء ا 2 طلبق 4 رقم 5دد 98888 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ابراهيم  بن  النلصر  عبد  الييد 
عنوانه)ا(  الخديس  الرحدن  عبد  بن 
 2 بلوك  بلنوراميك  مجدع  طنجة 

شقة 8د 98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم )7د)24.
9(8I

GMGF

STE MANDAR PACK SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقلمة الشرف 
ج3 الطلبق الرابع شقة رقم 2د ، 
MAROC 28588، الدار البيضلء

STE MANDAR PACK SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 9,زنقة طه 
حيين الطلبق الرابع شقة رقم7 حي 
غوتييه الدار البيضلء - 28868 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
9د5238

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MANDAR PACK SARL
استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
التعبئة  موام  وديع  وتصنيع 

والتغليف الصنلعية والزراعية .
9,زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طه حيين الطلبق الرابع شقة رقم7 
 28868  - البيضلء  الدار  غوتييه  حي 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : منضر  يلسدينة  نلمية  الييدة 
58 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
حصة   58   : منضر  منى  الييدة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
منضر  يلسدينة  نلمية  الييدة 
الطلبق  9,زنقة طه حيين  عنوانه)ا( 
الدار  غوتييه  حي  رقم7  شقة  الرابع 
البيضلء  الدار   28868 البيضلء 

املغرب.
عنوانه)ا(  منضر  منى  الييدة 
الرابع  الطلبق  حيين  طه  9,زنقة 
شقة رقم7 حي غوتييه الدار البيضلء 

28868 الدار البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد النبي منضر عنوانه)ا( 
الرابع  الطلبق  حيين  طه  9,زنقة 
شقة رقم7 حي غوتييه الدار البيضلء 

28868 الدار البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 228د8).
Iد)9

COMPTA-ECO MAROC

SOT RE DIS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR      27د

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

SOT RE DIS  شركة ذات امليؤولية 

املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 25 

الزنقة 7 تجزئة القونة  برشيد  - 

88د26 برشيد املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د362د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

د282 تقرر حل  26 أكتوبر  املؤرخ في 

 SOT شركة ذات امليؤولية املحدومة

88.888د  رأسدللهل  مبلغ     RE DIS

مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الرقم 

برشيد   القونة   تجزئة   7 الزنقة   25

نتيجة  املغرب   برشيد  88د26   -

الهدف  بلوغ  عل   القدرة  عدم   : ل 

االوتدلعي للشركة .

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدم  و 

25 الزنقة 7 تجزئة القونة  برشيد  - 

88د26 برشيد املغرب . 

و عين:

و  محدد  الطري�ضي    الييد)ة( 

تجزئة   7 الزنقة   25 الرقم  عنوانه)ا( 

برشيد  88د26  برشيد   القونة  

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

القونة   تجزئة   7 الزنقة   25 الرقم   :

برشيد 

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر  9د  بتلريخ  ب رشيد   االبتدائية 

د282 تحت رقم 485د.

9(2I

إئتدلنية مشلط

صودالين
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتدلنية مشلط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

5888د، الخدييلت املغرب

صومالين شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 

43 زنقة الدرك امللكي  - 5888د 

الخدييلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

5د274.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

حل  تقرر  د282  نون ر  دد  في  املؤرخ 

ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  صومالين   الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  8.888د  رأسدللهل 

مقرهل اإلوتدلعي رقم 43 زنقة الدرك 

املغرب  الخدييلت  5888د   - امللكي  

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

املطلوب.
رقم  ب   التصفية  مقر  حدم  و 

5888د   - امللكي   الدرك  زنقة   43

الخدييلت املغرب. 

و عين:

و  امعداع  علي   الييد)ة(  
احدد شوقي  زنقة   23 رقم  عنوانه)ا( 

الخدييلت  5888د  الخدييلت 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 

العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  بللخدييلت   االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 344د.

9(3I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

AZMICOM - عزمي كوم
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 2(2 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
AZMICOM - عزمي كوم شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
28، رقم 64 حي موالي عبد هللا 

عين الشق  - 28478 الدارالبيضلء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.326635
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر   8( في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ  كوم   عزمي   -  AZMICOM
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
 64 رقم   ،28 زنقة  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - الشق   عين  هللا  عبد  موالي  حي 
نتيجة  املغرب  الدارالبيضلء   28478

ل : التوقف التلم انشطة الشركة.
و حدم مقر التصفية ب زنقة 28، 
رقم 64 حي موالي عبد هللا عين الشق  

- 28478 الدارالبيضلء املغرب. 
و عين:

عزمي  يوسف  الييد)ة( 
إقلمة  يلسدينة  تجزئة  وعنوانه)ا( 
 24 الشقة   82 الطلبق  8د  املولد 
املغرب  الدارالبيضلء   28478

كدصفي )ة( للشركة.
عزمي  اللطيف   عبد  الييد)ة( 
حي   68 رقم   ،28 زنقة  عنوانه)ا(  و 
 28478 الشق   عين  عبد هللا  موالي 
)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة و محل تبليغ العقوم والوثلئق 
رقم   ،28 زنقة   : بللتصفية  املتعلقة 

64 حي موالي عبد هللا عين الشق 
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بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )32د8).

9(4I

MOORISH

IMMYSHOP FOURNITURES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH
39 شلرع لال يلقوت الطلبق 5 شقة م 

، 8)288، الدار البيضلء املغرب
 IMMYSHOP FOURNITURES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : زاوية 
شلرع عبد املومن و زنقة سدية، 
إقلمة شهرزام 3 الطلبق 4 الرقم 

28 النخيل - 28348 الدار البيضلء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9دد486.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   84 في  املؤرخ 
 IMMYSHOP FOURNITURES
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهل  وعنوان  مرهم  8.888د 
و  املومن  عبد  شلرع  زاوية  اإلوتدلعي 
زنقة سدية، إقلمة شهرزام 3 الطلبق 
الدار   28348  - النخيل   28 الرقم   4
البيضلء املغرب نتيجة للتوقف التلم 

لنشلط الشركة.
و عين:

الييد)ة( نلمية   بنور و عنوانه)ا( 
3 زنقة والمة حي نجلح االمير   46888 
اسفي  املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
زاوية  وفي  د282  أكتوبر   25 بتلريخ 
سدية،  زنقة  و  املومن  عبد  شلرع 
الرقم   4 الطلبق   3 شهرزام  إقلمة 
البيضلء  الدار   28348  - النخيل   28

املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 546د8).

9(5I

MOORISH

LAS VEGAS HOLDING
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH
39 شلرع لال يلقوت الطلبق 5 شقة م 

، 8)288، الدار البيضلء املغرب
LAS VEGAS HOLDING شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : زاوية 
شلرع عبد املومن و زنقة سدية، 
إقلمة شهرزام 3 الطلبق 4 الرقم 

28 النخيل - 28348 الدار البيضلء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6253د4.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  ف راير   86 في  املؤرخ 
شركة   LAS VEGAS HOLDING
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  الوحيد 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية 
سدية،  زنقة  و  املومن  عبد  شلرع 
الرقم   4 الطلبق   3 شهرزام  إقلمة 
البيضلء  الدار   28348  - النخيل   28
لنشلط  التلم  للتوقف  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

الييد)ة( ليينل   كوني و عنوانه)ا( 
اقلمة وومة  د  رقم   ابن عطية  زنقة 
مراكش   48888 الشتوي     الحي 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 28 ينلير 2828 وفي زاوية شلرع 
إقلمة  سدية،  زنقة  و  املومن  عبد 
شهرزام 3 الطلبق 4 الرقم 28 النخيل 

- 28348 الدار البيضلء املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملرس 2828 تحت رقم 734449.

9(6I

املركز الجهوي لالستثدلر لجهة العيون اليلقية 

الحدراء

TAMWIL TRAVAUX DIVERS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدلر لجهة 
العيون اليلقية الحدراء

صندوق ال ريد 2266 ، 78888، 
العيون املغرب

 TAMWIL TRAVAUX DIVERS
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

الحزام املنطقة الصنلعية رقم 33 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2(983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  9د28  يوليوز   29
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TAMWIL TRAVAUX DIVERS
اعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متنوعة وانشلءات وديع املبلني
أعدلل وديع أنواع ااعدلل

بيع املعدات واللوازم املكتبية
تلور ميتلزملت مدرسية

والحراسة  والبيتنة  النظلفة 
وتقديم الخدملت العلمة

والهندسة  العلمة  اإلنشلءات 
املبلني  وحفر  اآلبلر  وغرف  املدنية 

اليكنية والصنلعية
والصرف  العلمة  الطرق  شبكلت 
املختلفة  الطرق  وشبكلت  الصحي 

وامدامات امليله والكهربلء والهلتف.

البنلء  وموام  املوام  وبيع  شراء 

ملعدات الحفر

ذات  الكهربلئية  التركيبلت  أعدلل 

والجهد  واملتوسط    املنخفض  الجهد 

العلجي

مقلول تركيب

مقدم عرض نلجح

حفر اآلبلر

)الكهربلء  الهيدروليكية  املعدات 

وامليكلنيكل(

وشراء  )بيع  مكتبية  معدات 

معدات ولوازم املكلتب(

النقل ال ري للبضلئع وااشيلء من 

أي نوع ، النقل الدوجي

وديع االعدلل الزراعية.

التلور في ميمي وروس

وديع  وصيلنة  وتنظيف  معللجة 

والفرمية  الجدلعية  املبلني  أنواع 

واإلمارية والصنلعية والزراعية.

واملوام  املعدات  وتأوير  تيويق 

واملعدات املتعلقة بنشلط الشركة.

املوام  وتيويق  وتصدير  استيرام 

واملعدات املتعلقة بأنشطة الشركة

واملشورة  البلطن  من  التعلقد 

والتدثيل في مجلالت النشلط املرتبطة 

بشكل مبلشر أو غير مبلشر بللكلئن.

املنقولة  املعلمالت  وديع 

والصنلعية  والزراعية  والعقلرية 

تطوير  في  تيلهم  قد  التي  واملللية 

ااعدلل أو توسيعهل أو ندوهل.

تجلرة

موام  أنواع  وديع  وبيع  تصنيع 

البنلء.

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 33 رقم  الصنلعية  املنطقة  الحزام 

العيون - 78888 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد عبد الرحيم تدوين : 888.د 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
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تدوين  الرحيم  عبد  الييد 
 787 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
زنقة وام ازيك العيون 78888 العيون  

املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
تدوين  الرحيم  عبد  الييد 
 787 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
زنقة وام ازيك العيون 78888 العيون  

املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 86 غشت 

9د28 تحت رقم 9د86/28د2.
9(7I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE NOUVELLE DE
 PRODUITS ELECTRIQUES

SNOPEL SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميير وديد للشركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 3د RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE NOUVELLE DE

 PRODUITS ELECTRIQUES
SNOPEL SARL-AU  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د زنــقـة 
االمــلم عـلــي  )قديدل زنقة الداخلة (  

فـــلس - 38888 فــلس الـدـغـرب.
تعيين ميير وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7877د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  9د28  نون ر  9د  في  املؤرخ 
الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 
كديير  مريــــس  زوكـري  بـللخـيـلط  

وحيد
تبعل لوفلة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
مون ر   24 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

9د28 تحت رقم 9د4228/28.
9((I

omnium management

 LE COMPTOIRE DU
CHOCOLAT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
 LE COMPTOIRE DU

CHOCOLAT شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر 
دد اقلمة ونلن فلس زاوية شلرع 

أخطلر و شلرع خليل مطران املدينة 
الجديدة فلس - 38888 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

783(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.COMPTOIRE DU CHOCOLAT
-بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشوكوالتة و حلويلت.
-استغالل فضلءات للدهرولنلت و 

الحفالت الفنية.
-التصدير و االستيرام.

عنوان املقر االوتدلعي : متجر دد 
اقلمة ونلن فلس زاوية شلرع أخطلر و 
الجديدة  املدينة  مطران  خليل  شلرع 

فلس - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
 388   : الييدة خديجة عييلوي 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييدة حينلء بقلجي :  388 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييدة سكينة بقلجي :  388 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عييلوي  خديجة  الييدة 
الغلزي  زنقة محدد   2 رقم  عنوانه)ا( 
فلس   38888 فلس  ج  م   5 الطلبق 

املغرب.
عنوانه)ا(  بقلجي  حينلء  الييدة 
شلرع ال ركة كلم 5 طريق صفرو فلس 

38888 فلس املغرب.
عنوانه)ا(  بقلجي  سكينة  الييدة 
شلرع ال ركة كلم 5 طريق صفرو فلس 

38888 فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عييلوي  خديجة  الييدة 
الغلزي  زنقة محدد   2 رقم  عنوانه)ا( 
فلس   38888 فلس  ج  م   5 الطلبق 

املغرب
عنوانه)ا(  بقلجي  حينلء  الييدة 
شلرع ال ركة كلم 5 طريق صفرو فلس 

38888 فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د664/282د.
9(9I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE  NOUVELLE DE
 PRODUITS ELECTRIQUES

(SNOPEL( SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 3د RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE  NOUVELLE DE

 PRODUITS ELECTRIQUES
SNOPEL( SARL-AU)  شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د زنــقـة 
االمــلم عـلــي  )قديدل زنقة الداخلة (  

فـــلس - 38888 فــلس الـدـغـرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
7877د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  ف راير  )د  في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
أي  مرهم«   488.888,88« قدره 
إج   مرهم«   688.888,88« من 
طريق  عن  مرهم«  «888.888,88.د 
:  إمملج احتيلطي أو أربلح أو عالوات 

إصدار في رأس امللل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملرس  دد  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم د63/282دد.
998I

ARKOCINA SARL

ARKOCINA SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

ARKOCINA SARL
دد بلوك اي زنقة احدد الشرامي 
حي النهضة خريبكة ، 25888، 

خريبكة املغرب
ARKOCINA SARL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي دد بلوك 
اي زنقة القلئد احدد الشرامي حي 
النهضة خريبكة - 25888 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ARKOCINA SARL
تصديم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وتيويق املطلبخ  العصرية و خزانلت 

املالبس
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عنوان املقر االوتدلعي : دد بلوك 
حي  الشرامي  احدد  القلئد  زنقة  اي 
خريبكة   25888  - خريبكة  النهضة 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 588   : العرو�ضي   بلسم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 588   : الفالح  صفلء  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بلسم العرو�ضي  عنوانه)ا( 
النهضة   حي   3 طلبق  ار  بلوك  د2 

25888 خريبكة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  الفالح  صفلء  الييدة 
النهضة   حي   3 طلبق  ار  بلوك  د2 

25888 خريبكة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  8د  بتلريخ  بخريبكة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 33).
Iد99

R.O.M EXPRESS

R.O M EXPRESS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R.O.M EXPRESS
زنقة بن ويزة رقم 86 مقلبل قيلمة 
بوكرع العيون ، 78888، العيون 

املغرب
R.O M EXPRESS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 787 

رقم 222 العيون العيون 78888 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
39889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   23
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 R.O M : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.EXPRESS
غرض الشركة بإيجلز : خدملت.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
العيون  العيون   222 رقم   787

78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888.888د مرهم، مقيم كللتلجي:

 -
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
العولة عنوانه)ا(  ابو  الييد عدر 
بني  امبلرك  اوالم  ابراهيم  ايت  موار 

مالل 78888 العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
العولة عنوانه)ا(  ابو  الييد عدر 
بني  امبلرك  اوالم  ابراهيم  ايت  موار 

مالل 78888 العيون املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 55د7.

992I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE CON HAOUZA SARL
AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 84 اليدلرة، 72888، اليدلرة 

املغرب

 STE CON HAOUZA SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي اليالم 
بلوك ب رقم د6 - 72888 اليدلرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
24(9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CON HAOUZA SARL AU
و  البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل مختلفة .
حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 72888  - د6  رقم  ب  بلوك  اليالم 

اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بريكي عدر :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عدر  بريكي  الييد 
 72888  82 زنقة محدد امويهي رقم 

اليدلرة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عدر  بريكي  الييد 
 72888  82 زنقة محدد امويهي رقم 

اليدلرة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
2د نون ر  االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 

د282 تحت رقم د238/282.
993I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE NARITO
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

STE NARITO شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
الوحدة بلوك A رقم 86 مكرر 

اليدلرة - 72888 اليدلرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ملرس  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NARITO
غرض الشركة بإيجلز : انتلج الجير 
و طحن الصخور و أشغلل مختلفة.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
مكرر   86 رقم   A بلوك  الوحدة 

اليدلرة - 72888 اليدلرة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد حديل سيدي محدد فلضل 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد حديل سيدي محدد فلضل 
سعيد  ولد  ابراهيم  زنقة  عنوانه)ا( 
اليدلرة   72888 اليدلرة   48 رقم 
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املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد حديل سيدي محدد فلضل 
سعيد  ولد  ابراهيم  زنقة  عنوانه)ا( 
اليدلرة   72888 اليدلرة   48 رقم 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلليدلرة  بتلريخ 5د ملرس 

د282 تحت رقم د64/282.
994I

شركة حيلبلت فلس

AISSAOUI BEST FOOD
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

شركة حيلبلت فلس
رقم 5 قيلرية اليقلط البطحلء ، 

8، فلس املغرب
AISSAOUI BEST FOOD  شركة 

ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 3دد 
الحي الصنلعي طريق عين الشقف 

فلس - 88د38 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د7836
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. AISSAOUI BEST FOOD
غرض الشركة بإيجلز : تحديص و 

تكيير الفواكه الجلفة.
عنوان املقر االوتدلعي : رقم 3دد 
الشقف  عين  طريق  الصنلعي  الحي 

فلس - 88د38 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : العييلوي  غزالن  الييدة 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييد عدر بوطلهر :  588 حصة 
بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

العييلوي  غزالن  الييدة 
9 اقلمة بالص الشقة  عنوانه)ا( رقم 
الشقف  عين  طريق  ثريل  تجزئة   2

فلس 88د38 فلس املغرب.
عنوانه)ا(  بوطلهر  عدر  الييد 
ايت  الخطلبي  ميدون  شلرع   22 رقم 
اسقلطو فلس 88د38 فلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

العييلوي  غزالن  الييدة 
9 اقلمة بالص الشقة  عنوانه)ا( رقم 
الشقف  عين  طريق  ثريل  تجزئة   2

فلس 88د38 فلس املغرب
عنوانه)ا(  بوطلهر  عدر  الييد 
ايت  الخطلبي  ميدون  شلرع   22 رقم 
اسقلطو فلس 88د38 فلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5274.
995I

ADVISORIS

MR INVEST
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

MR INVEST شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4د شلرع 
لوسيرن سكن الدور ااول مكتب 
3 حي امليتشفيلت - 28583 الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
3د95)3.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  يونيو  5د  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
MR INVEST  مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
لوسيرن  شلرع  4د  اإلوتدلعي  مقرهل 
حي   3 مكتب  ااول  الدور  سكن 
امليتشفيلت - 28583 الدار البيضلء 
النشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجلري لشركة.
و حدم مقر التصفية ب 4د شلرع 
مكتب  ااول  الدور  سكن  لوسيرن 
الدار   28583  - امليتشفيلت  حي   3

البيضلء املغرب. 
و عين:

حدلمي    الدين  نور  الييد)ة( 
إقلمة  8د،  عنوانه)ا(  و  الشنلف 
الدار   28288 ازمور  طريق  ضح ، 
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
8د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم د79976.
996I

ADVISORIS

AM EDITIONS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

AM EDITIONS شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 29 شلرع 
لال يلقوت شقة رقم 8د الطلبق 

الخلمس سيدي بليوط - 5د288 
الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

965د)2.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   83 في  املؤرخ 
 AM شركة ذات امليؤولية املحدومة 
EDITIONS  مبلغ رأسدللهل 386.888 
 29 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
شلرع لال يلقوت شقة رقم 8د الطلبق 
5د288   - بليوط  سيدي  الخلمس 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء  الدار 

توقف النشلط التجلري لشركة.
و حدم مقر التصفية ب 29 شلرع 
الطلبق  8د  رقم  شقة  يلقوت  لال 
الخلمس سيدي بليوط الدار البيضلء 

5د288 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  زرهوني  سلمى     الييد)ة( 
ب  خلدون  ابن  سيتى  عنوانه)ا( 
الدار   282(8 معروف  سيدي   4
البيضلء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9)889).
997I

مكتب محلسبة

MARKET DE LA PAIX
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

مكتب محلسبة
عدلرة د4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 288 الرشيدية ، 52884، 

الرشيدية املغرب
MARKET DE LA PAIX شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

اار�ضي رقم د3 شلرع شنكيط اقلمة 
الكوثر  - 52888 الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3)44د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  ف راير  د8 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MARKET DE LA PAIX

غرض الشركة بإيجلز : متجر.

الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

اار�ضي رقم د3 شلرع شنكيط اقلمة 

الكوثر  - 52888 الرشيدية املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 588   : مرسيلنو  سيون  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

الييدة مجلل محلن :  588 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد سيون مرسيلنو عنوانه)ا( 

البيضلء   الدار  تيدور  محدد  2دزنقة 

28628 الدار البيضلء  املغرب.

عنوانه)ا(  محلن  مجلل  الييدة 

البيضلء   الدار  تيدور  محدد  2دزنقة 

28628 الدار البيضلء  املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد سيون مرسيلنو عنوانه)ا( 

الدار   28628 مرسيلنو  سيون 

البيضلء  املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 85 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

ف راير د282 تحت رقم د3د.

99(I

MCG

أسيسطانس ميديكال أي دانتير
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 4د,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أسييطلنس ميديكلل أي مانتير 

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3 شلرع 
سعقوب املنصور عرصة بلطل - 

48888 مراكش املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د42)8د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  د282  شتن ر   38 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«  «388.888.د 
«788.888.د مرهم« إج  »3.888.888 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  مرهم« 
و  املقدار  املحدمة  الشركة  ميون  مع 

امليتحقة.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بدراكش   التجلرية 

د282 تحت رقم 29932د.
999I

مكتب محلسبة

 DISCOVERING MOROCCO
SEEKAI

شركة ذات امليؤولية املحدومة
قفل التصفية

مكتب محلسبة
عدلرة د4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 288 الرشيدية ، 52884، 

الرشيدية املغرب
 DISCOVERING MOROCCO
SEEKAI شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : قصر والم 
معطلهلل ص.ب د9د ارفوم - 52888 

ارفوم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د5د8د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  يونيو   87 في  املؤرخ 
 DISCOVERING MOROCCO
امليؤولية  ذات  شركة   SEEKAI
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي قصر 
 - ارفوم  د9د  ص.ب  معطلهلل  والم 
لعجز  نتيجة  املغرب  ارفوم   52888

الشركة.
و عين:

و  خويطي  يوسف   الييد)ة( 
عنوانه)ا( قصر والم معطلهلل ص.ب 
املغرب  ارفوم   52888 ارفوم  د9د 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
بتلريخ 87 يونيو د282 وفي قصر والم 
معطلهلل ص.ب د9د ارفوم - 52888 

ارفوم املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 25 نون ر 

د282 تحت رقم )55.
888Iد

 HARMAN CONNECTED SERVICES

MOROCCO

هارمان كونكتد سيرفيس 
موروكو

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 HARMAN CONNECTED
SERVICES MOROCCO

 TECHNOPARK RTE DE
 NOUACEUR  RS 4دد&CT 829د

 AIN CHOCK CASABLANCA ،
28888، الدار البيضلء املغرب

هلرملن كونكتد سيرفيس موروكو 
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تكنوبلرك 
طريق النواصر ر س 4دد ص ت 
829د عين الشق الدار البيضلء - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.257567

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
كونكتد  هلرملن  الوحيد  الشريك 
رأسدللهل  مبلغ  موروكو   سيرفيس 
مقرهل  وعنوان  مرهم  8.888د 
النواصر  طريق  تكنوبلرك  اإلوتدلعي 
الشق  عين  829د  ت  4دد ص  ر س 
الدار البيضلء - 28888 الدار البيضلء 
الومية  التصفية   : ل  نتيجة  املغرب 

بيبب أزمة في القطلع.
و حدم مقر التصفية ب تكنوبلرك 
ت  ص  4دد  س  ر  النواصر  طريق 
 - البيضلء  الدار  الشق  عين  829د 

28888 الدار البيضلء املغرب. 
و عين:

و  بلهلشمي  هند    الييد)ة( 
الزرقطوني  شلرع  97د  عنوانه)ا( 
زاوية زنقة شللة الطلبق 4 الشقة دد 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
س  ر  النواصر  طريق  تكنوبلرك   :
الدار  الشق  عين  829د  ت  4دد ص 

البيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
5د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 88357).
Iد88د

STE BABOUZID

KADRI CONTRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA دer ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC



24105 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

KADRI CONTRAV شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

الوكللة بلوك C رقم )د3  - 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3(977

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  9د 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 KADRI : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.CONTRAV

االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العدومية والبنلء.

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 78888  - )د3   رقم   C بلوك  الوكللة 

العيون املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : بوطلهر  قدري  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوطلهر  قدري  الييد 

العيون 78888 العيون املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بوطلهر  قدري  الييد 

العيون 78888 العيون املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم 3545.

882Iد

FIDUGEC

CMC MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 35د

BD OUED TENSIFT 5د3 
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
CMC MAROC شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 282 شلرع 
عبد املومن الطلبق االر�ضي رقم 5 

الدار البيضلء 282 شلرع عبد املومن 
الطلبق االر�ضي رقم 5 الدار البيضلء 

28338 الدار البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
4469د4.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
بوزيلني  هنلء  )ة(  الييد  تفويت 
أصل  من  اوتدلعية  حصة   588
)ة(  الييد  لفلئدة   حصة  888.د 
أكتوبر   25 بتلريخ  الصرصلري  مهدي 

د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 533د8).
883Iد

مكتب معيشة للحيلبلت و ااستشلرات الجبلئية

 TRUE FACILITE
MANAGEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحيلبلت و 
ااستشلرات الجبلئية

حي اليالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليدلن ، 4288د، سيدي سليدلن 

املغرب
  TRUE FACILITE MANAGEMENT

شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 
رقم 3 اقلمة اليلسدين رقم 25 شلرع 
سعقوب املنصور  - 4888د قنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

63267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRUE  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

. FACILITE MANAGEMENT
اعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة 
اعدلل البنلء .

مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقلمة اليلسدين رقم 25 شلرع 
قنيطرة  4888د   - املنصور   سعقوب 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : مصطفى   الشريف  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
مصطفى   الشريف  الييد 
بن  مو�ضى  اوالم  موار  عنوانه)ا( 
سيدي  4288د  بومعيز   احيين 

سليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
مصطفى   الشريف  الييد 
بن  مو�ضى  اوالم  موار  عنوانه)ا( 
سيدي  4288د  بومعيز   احيين 

سليدلن املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 26 نون ر 

د282 تحت رقم -.

884Iد

ficogedek sarl au

B.N INVEST SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 38 Bis, Rue (, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

B.N INVEST SARL AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي عالل 

اكوراي - . الحلوب املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د)547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   83
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 B.N  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.INVEST SARL AU
االشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلمة
اشغلل الغرس

تهيئة امليلحلت الخضراء.
عنوان املقر االوتدلعي : حي عالل 

اكوراي - . الحلوب املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الهلم  بوعزاوي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الهلم  بوعزاوي  الييدة 
حي عالل اكوراي الحلوب . الحلوب 

املغرب.
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الهلم  بوعزاوي  الييدة 
حي عالل اكوراي الحلوب . الحلوب 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم ))58.
885Iد

KAOUN

CHBARO FOOD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°7د  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHBARO FOOD شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر 

تجزئة 67 محلميد 3 منلرة مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
9)285د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.CHBARO FOOD
بيع   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتجلت النظلفة بللجدلة
الصيلنة  منتجلت  توزيع   -

والنظلفة.
املنتجلت  وتصدير  استيرام   -

الصحية.

متجر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
3 منلرة مراكش -  67 محلميد  تجزئة 

48888 مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : بعدر  ايت  هشلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد هشلم ايت بعدر عنوانه)ا( 
 48888 مراكش    67 رقم   3 ملحلميد 

مراكش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد هشلم ايت بعدر عنوانه)ا( 
 48888 مراكش    67 رقم   3 ملحلميد 

مراكش املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بدراكش  بتلريخ - تحت رقم 

.-
886Iد

EURODEFI

NOUR AL HOUDA CASA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 9دد

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

NOUR AL HOUDA CASA شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي إقلمة حي 
حيني حي لييلسفة تجزئة يلسين - 

28888 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أبريل   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NOUR : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.AL HOUDA CASA
غرض الشركة بإيجلز : صيدلية.

عنوان املقر االوتدلعي : إقلمة حي 
 - يلسين  تجزئة  لييلسفة  حيني حي 

28888 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

9.888د8.د مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  املهدي  برييول  الييد 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  املهدي  برييول  الييد 
الدار البيضلء 28888 الدار البيضلء 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 596د8).
887Iد

lecomptable

BETTER APPS
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
BETTER APPS شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 28د 
تجزئة ريلض abc املدينة الجديدة - 

46888 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2245د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BETTER APPS
أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وتطبيقلت  وتطويرال رامج  ال رمجة 

الكدبيوتر
املواقع  وتحقيق  الرقمي  التيويق 

اإلعالنية
االوتدلعية  الخدملت  وديع 
ااشخلص  إشراك  إج   تهدف  التي 
الضعيفة  اليكلنية  الفئلت  أو 

وميلعدتهم.
عنوان املقر االوتدلعي : رقم 28د 
 - الجديدة  املدينة   abc ريلض  تجزئة 

46888 اسفي املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد طلحي فوزي :  758 حصة 

بقيدة 8د مرهم للحصة .
 258   : الدين  نور  الييد موهيب 

حصة بقيدة 8د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  فوزي  طلحي  الييد 
تجزئة بلب اصيلة الجديدة رقم )8د 

98858 اصيلة املغرب.
الدين  نور  موهيب  الييد 
احدد  بن  علي  اوالم  موار  عنوانه)ا( 

املعلشلت  46388 اسفي املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  فوزي  طلحي  الييد 
تجزئة بلب اصيلة الجديدة رقم )8د 

98858 اصيلة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي  بتلريخ - تحت رقم 

.-
I)88د
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BOUYA CONSULTIN 2

مركز الفحص باالشعة العرائش
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc
مركز الفحص بلالشعة العرائش 
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
شعبلن قطعة دد و2د- طريق 

الربلط- العرائش - 92888 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   86
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مركز   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

الفحص بلالشعة العرائش.
الفحص   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بلاشعة.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
طريق  و2د-  دد  قطعة  شعبلن 
العرائش   92888  - العرائش  الربلط- 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 98   : الدكلجي  أميب  زينب  الييدة 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

8د    : العرائش  مصحة  الشركة 
حصة بقيدة 888.د مرهم للحصة .

 98  : الدكلجي  أميب  زينب  الييدة 
بقيدة 888.د مرهم.

8د   : العرائش  مصحة  الشركة 
بقيدة 888.د مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الدكلجي  أميب  زينب  الييدة 
عنوانه)ا( )د زنقة ورير إقلمة يوسف 
شلرع عالل بن عبد هللا  38882 فلس 

املغرب.
العرائش  مصحة  الشركة 
دد  قطعة  شعبلن  تجزئة  عنوانه)ا( 
و2د- طريق الربلط- العرائش 92888 

العرائش املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الدكلجي  أميب  زينب  الييدة 
عنوانه)ا( )د زنقة ورير إقلمة يوسف 
شلرع عالل بن عبد هللا  38882 فلس 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعرائش  بتلريخ )8 نون ر 

د282 تحت رقم 7د4د.

889Iد

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 MAISON MOUBARAKA BY
AMH

إعالن متعدم القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma د, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

 MAISON MOUBARAKA BY
AMH »شركة ذات امليؤولية 

املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: بلوك 
)د الرقم )4 الزنقة دد الطلبق 
اليفلي الحي املحددي - 28578 

الدارالبيضلء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.49((69

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في دد نون ر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
وخدية  مئة  بيع  عل   املصلمقة 
مدلوكة  إوتدلعية  حصة  وعشرون 
عزيز  الييد  إج   خطل  حنلن  للييدة 

خطل

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
وخدية  مئة  بيع  عل   املصلمقة 
مدلوكة  إوتدلعية  حصة  وعشرون 
منير  الييد  إج   خطل  حنلن  للييدة 

خطل
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مليلي: تحيين وتبني القلنون ااسل�ضي 
الجديد للشركة ليتالئم مع التغييرات 

اليلبقة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
اليلمس  الفصلين  تغيير  مليلي: 
ااسل�ضي  القلنون  من  واليلبع 
التغييرات  مع  ليتالئم  للشركة 

اليلبقة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
رقم  تحت  د282  نون ر   23

48338)432د8)).
8Iد8د

مكتب االستشلرات واملحلسبة

فينيكس تكنيكس
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستشلرات واملحلسبة
6, شلرع القدس, تلبريكت ، 888دد، 

سال املغرب
فينيكس تكنيكس شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلرة 38, 
الشقة ), زنقة موالي أحدد الوكيلي, 

حيلن - 8828د الربلط املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
75د56د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  3د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

فينيكس تكنيكس.
شراء  -د   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وبيع وإصالح وصيلنة ااوهزة الطبية 

والعلدية.
وديع  وتصدير  استيرام   2-

املعدات الطبية.
االستهالكية  املوام  وبيع  شراء    3-

الطبية..
عنوان املقر االوتدلعي : عدلرة 38, 
الشقة ), زنقة موالي أحدد الوكيلي, 

حيلن - 8828د الربلط املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : أنيس  بوهلج  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  أنيس  بوهلج  الييد 
 ,2 هللا  فضل  إقلمة  مديونة,  شلرع 
الشقة ), بطلنة. 848دد سال املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  أنيس  بوهلج  الييد 
 ,2 هللا  فضل  إقلمة  مديونة,  شلرع 
الشقة ), بطلنة. 848دد سال املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   26 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 28863د.
Iدد8د

fiduconsejo

BTP EL-MANSOURI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

BTP EL-MANSOURI شركة ذات 
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ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شتجزئة 
اليدن رقم 623 عدلرةالطلبق الثللت 

مضيق - 93888 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38683

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BTP  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.EL-MANSOURI
غرض الشركة بإيجلز : أعدلل بنلء 

متنوعة
التجلرة و الخدملت.

عنوان املقر االوتدلعي : شتجزئة 
اليدن رقم 623 عدلرةالطلبق الثللت 

مضيق - 93888 املضيق املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
املنصوري:   العزيز  عبد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املنصوري  العزيز  عبد  الييد 
شلرع  اليدن  تجزئة  عنوانه)ا( 
املضيق   93888 املضيق  الخوارزمي 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
املنصوري  العزيز  عبد  الييد 
شلرع  اليدن  تجزئة  عنوانه)ا( 
املضيق   93888 املضيق  الخوارزمي 

املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6972.
2Iد8د

BOUYA CONSULTIN 2

مخبزة حلويات نيو جرزي
 BOULANGERIE-PATISSERIE

NEW JERSEY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc

مخ زة حلويلت نيو ورزي
 BOULANGERIE-PATISSERIE
NEW JERSEY  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
 د رقم 55د طلبق اليفلي 

ً
ريلض أهال

طنجة طنجة 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د))6دد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   26
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: مخ زة  بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 
BOULANGERIE-حلويلت نيو ورزي

. PATISSERIE NEW JERSEY
مخ زة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

حلويلت.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 د رقم 55د طلبق اليفلي 

ً
ريلض أهال

طنجة طنجة 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
مرهم، مقيم كللتلجي:

88د    : والل  ووهري  الييد 
حصة بقيدة 588 مرهم للحصة .

الييد ووهري والل : 88د بقيدة 
588 مرهم.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  والل  ووهري  الييد 
حي م روك شلرع ربلح رقم 6د طنجة 

98888 طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  والل  ووهري  الييد 
حي م روك شلرع ربلح رقم 6د طنجة 

98888 طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   2( بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 54)242.
3Iد8د

FMCOMPTA - Comptable Agréé

TELCAM MAROC
إعالن متعدم القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma د, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

TELCAM MAROC »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 92 شلرع 
آنفل الطلبق العلشر الشقة رقم 

خدية عشر - 28848 الدارالبيضلء 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

د25544.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 85 نون ر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
 VIKEN امليير  والية  و  مهة  إنهلء 

DAVID TORAMANIAN
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 TUDOR SAMUILÃ الييد  تعيين 

غير  وملدة  للشركة  وديد  كديير 
القديم  امليير  ولنب  إج   محدمة 

للشركة الييد أحدد بعتي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي  7د:  رقم  بند 
من  7د  الفصل  حيب  مليلي: 
يدلرس  للشركة،  ااسل�ضي  النظلم 
كلفة   TUDOR SAMUILÃ الييد 
والقلنونية  النظلمية  الصالحيلت 
الشركة،  لفلئدة  و  بلسم  للتصرف 

ويلزمهل بتوقيعه
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
رقم  تحت  د282  نون ر   25

2)487)64)د8)).
4Iد8د

FINANCE & FIDUCIARY ADVISORS FFA 

BOUDAPPART
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 FINANCE & FIDUCIARY
ADVISORS FFA

 RUE د ETG د APPT 2 HAY 9
 SMARA CASABLANCA ،
 200000، CASABLANCA

MAROC
BOUDAPPART شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي  ٢ زنقة 

صنوبر طلبق ٤ مكتب ١٢ - 28888 
الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د44د52

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.BOUDAPPART
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إنشلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
عدلرات .

زنقة   ٢   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
صنوبر طلبق ٤ مكتب ١٢ - 28888 

الدار البيضلء املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بظلظ محدد :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد بظلظ محدد عنوانه)ا( 35 
زنقة بالنكيت بلفديرر 28388  الدار 

البيضلء املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد بظلظ محدد عنوانه)ا( 35 
زنقة بالنكيت بلفديرر 28388  الدار 

البيضلء املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 82 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
5Iد8د

malartci

STE RED F.G.M SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE RED F.G.M SARL AU  شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مقيم عند 
STE MALAR TCI شلرع عبد الكريم 

الخطلبي اقلمة اليالم الطلبق 
الثلني الشقة 2د بني مالل - 23888 

بني مالل املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

8597د.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر   84 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
STE MALAR TCI شلرع  »مقيم عند 
اليالم  اقلمة  الخطلبي  الكريم  عبد 
 - بني مالل  2د  الشقة  الثلني  الطلبق 
23888 بني مالل املغرب« إج  »الرقم 
د  46د شلرع ابو العالء حي العلمرية 
بني مالل - 23888 بني مالل  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 6)دد.
6Iد8د

NOMIDIA CASH

NOMIDIA CASH
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOMIDIA CASH
32 زنقة أ9 تجزئة حبوس ظهرملحلة 

وودة ، 68888، وودة املغرب
NOMIDIA CASH شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 32 زنقة 
أ9 تجزئة حبوس ظهر ملحلة وودة - 

68888 وودة  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د39)3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.NOMIDIA CASH
وكيل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عدولة تحويل ااموال.

32 زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
 - أ9 تجزئة حبوس ظهر ملحلة وودة 

68888 وودة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : مزيلن  بيدة  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مزيلن  بيدة  الييدة 
 (7 ال�ضي لخضر زنقة ب42 رقم  حي 

وودة 68888 وودة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  مزيلن  بيدة  الييدة 
 (7 ال�ضي لخضر زنقة ب42 رقم  حي 

وودة 68888 وودة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3947.
7Iد8د

DARAA AUDIT

TRANS BENNES MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
28888، الدار البيضلء املغرب

TRANS BENNES MAROC شركة 
ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تيط مليل 
موار ولد سيدي عبو طريق 878د - 
28888  الدار البيضلء  املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

9د475.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 
من  أي  مرهم«   2.888.888»
«3.888.888 مرهم« إج  »5.888.888 
مرهم« عن طريق :  إمملج احتيلطي أو 

أربلح أو عالوات إصدار في رأس امللل.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 544د8).
I)د8د

مكتب معيشة للحيلبلت و ااستشلرات الجبلئية

STE SPEED TECH SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحيلبلت و 
ااستشلرات الجبلئية

حي اليالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليدلن ، 4288د، سيدي سليدلن 

املغرب
 STE SPEED TECH SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكتب 
رقم 3 اقلمة اليلسدين رقم 25 شلرع 
سعقوب املنصور  - 4888د القنيطرة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
63383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SPEED TECH SARL AU
علوم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الحلسوب ) م رمج , محلل ,مصدم (.

مكتب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقلمة اليلسدين رقم 25 شلرع 
سعقوب املنصور  - 4888د القنيطرة  

املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : لغري�ضي   طه  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  لغري�ضي   طه  الييد 
اعروس   ووه   48 رقم   22 زنقة 

58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد طه لغري�ضي عنوانه)ا( زنقة 
 58888 اعروس   ووه   48 رقم   22

مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 24 نون ر 

د282 تحت رقم -.
9Iد8د

JBR CONSEILS

NAJL ALI TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
6د)شقة رقم 2 الطلبق االول تجزئة 

امليلر الحي الصنلعي مراكش ، 
8888د4، مراكش املغرب

NAJL ALI TRAV شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي موار زنلم  

سيدي املختلر شيشلوة - 58دد4 
شيشلوة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د96د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NAJL  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ALI TRAV
تربية   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحلزون
- مراسة مشروع الري

- تلور
أو  والتصدير  االستيرام  تجلر   -

الوسيط.
عنوان املقر االوتدلعي : موار زنلم  
58دد4   - شيشلوة  املختلر  سيدي 

شيشلوة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : الحلضري  الحيين  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الحلضري  الحيين  الييد 
مال  بلوك   82 الحينية  عنوانه)ا( 
888د4  املحددية   426 الرقم 

شيشلوة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الحلضري  الحيين  الييد 
مال  بلوك   82 الحينية  عنوانه)ا( 
888د4  املحددية   426 الرقم 

شيشلوة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د483/282.
828Iد

FITREC SARL.AU

STE MONNAIE SERVICE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

STE MONNAIE SERVICE شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
كريدة د3 شلرع تطوان الطلبق 4 
رقم 9 مرتيل - 58د93 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MONNAIE SERVICE
تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااموال.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
كريدة د3 شلرع تطوان الطلبق 4 رقم 

9 مرتيل - 58د93 مرتيل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
اكويلح  التطواني  نوفل  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
اكويلح  التطواني  نوفل  الييد 
شلرع  عدي  اقلمة  د4د  عنوانه)ا( 
58د93  3د  رقم  الوليد  بن  خللد 

مرتيل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
اكويلح  التطواني  نوفل  الييد 
شلرع  عدي  اقلمة  د4د  عنوانه)ا( 
58د93  3د  رقم  الوليد  بن  خللد 

مرتيل املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6926.
Iد82د

JBR CONSEILS

FARIAT SERVICE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS

6د)شقة رقم 2 الطلبق االول تجزئة 

امليلر الحي الصنلعي مراكش ، 

8888د4، مراكش املغرب

FARIAT SERVICE  شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي التقدم 

سيدي املختلر  شيشلوة -  52دد4 

شيشلو ة املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

959د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   26

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. FARIAT SERVICE

-الطبلعة   : بإيجلز  غرض الشركة 

والخدملت املتصلة بھل.

للديتلزاملت  بللتقيیط  -التجلر 

املكتبية .

-تلور

- تجلر املعدات اإلعالمیة

حي   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

  - شيشلوة  املختلر   سيدي  التقدم 

52دد4 شيشلو ة املغرب .

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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888.د    : فريلط  علمل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فريلط  علمل  الييد 

شيشلوة  املختلر  سيدي  الزاوية  حي 

52دد4 شيشلوة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  فريلط  علمل  الييد 

شيشلوة  املختلر  سيدي  الزاوية  حي 

52دد4 شيشلوة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم د482/282.

822Iد

DARAA AUDIT

LOGIC TRANSPORT
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

28888، الدار البيضلء املغرب

LOGIC TRANSPORT شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تيط مليل 

موار ولد سيدي عبو طريق 878د - 

28888 الدار البيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

د4)44د.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تم  د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع 

من  أي  مرهم«   2.888.888»

«3.888.888 مرهم« إج  »5.888.888 

مرهم« عن طريق :  إمملج احتيلطي أو 

أربلح أو عالوات إصدار في رأس امللل.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 24 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 543د8).

823Iد

N.A QUALITY TRANSFER

N.A QUALITY TRANSFER
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N.A QUALITY TRANSFER
6  زنقة إبراهيم الروماني عدلرة شقة 
رقم 82 املحيط الربلط ، 8888د، 

الربلط املغرب
 N.A QUALITY TRANSFER

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 6  زنقة 
إبراهيم الروماني عدلرة شقة رقم 

82 املحيط الربلط - 8888د الربلط 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
56879د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 N.A  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.QUALITY TRANSFER
مقلول   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل البضلئع.
زنقة    6  : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  عدلرة  الروماني  إبراهيم 
الربلط  8888د   - الربلط  82 املحيط 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : بوفلرز   علمل  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بوفلرز   علمل  الييد 

بلوك 5 رقم )53 حي اإلنبعلت الربلط 
8888د الربلط املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  بوفلرز   علمل  الييد 
بلوك 5 رقم )53 حي اإلنبعلت الربلط 

8888د الربلط املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

د282 تحت رقم 8637د.
824Iد

lecomptable

GROUP MOUKY
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
GROUP MOUKY شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : رقم 

78د بلوك 6د حي الريلض - 46888 
اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.9273

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
ذات  شركة   GROUP MOUKY
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 
الوحيد مبلغ رأسدللهل 8.888د مرهم 
78د  رقم  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
بلوك 6د حي الريلض - 46888 اسفي 

املغرب نتيجة لقلة فرص العدل.
و عين:

الييد)ة( منى   موكي و عنوانه)ا( 
حي  5د6  رقم   624 بلوك  ورمة  مرب 
حيني 28228 الدار البيضلء املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
78د  د282 وفي رقم  نون ر   89 بتلريخ 
بلوك 6د حي الريلض - 46888 اسفي 

املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

د282 تحت رقم 2559.
825Iد

KAOUN

LA PERLA CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°7د  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  LA PERLA CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 

ميلم تجزئة بوكلر الطلبق 3 الشقة 
رقم 4د بلب مكللة مراكش - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7)285د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   85
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LA  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. PERLA CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجلز : -أعدلل أو 

إنشلءات متنوعة
-رول أعدلل في إمارة املزرعة

- استيرام وتصدير.
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 الطلبق  ميلم تجزئة بوكلر 
 48888 4د بلب مكللة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد عبد الكبير اللوحي :  888.د 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

اللوحي  الكبير  عبد  الييد 
الشيخ  سيد  الكدية  موار  عنوانه)ا( 
اليوسفية  46388 يوسفية املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

اللوحي  الكبير  عبد  الييد 
الشيخ  سيد  الكدية  موار  عنوانه)ا( 

اليوسفية  46388 يوسفية املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بدراكش  بتلريخ - تحت رقم 

.-
826Iد

برومرارا

برودرارا
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

برومرارا
د6 شلرع اللة اليلقوت تقلطع 

مصطفى املعلني رقم 6د الطلبق 4, 
مركز ريلض, الدارالبيضلء ، 28238، 

الدارالبيضلء املغرب
برومرارا شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د6 شلرع 
اللة اليلقوت تقلطع مصطفى 

املعلني رقم 6د الطلبق 4 مركز ريلض  
- 28238 الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

برومرارا.
اعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
وسلطة  توزيع  شراء  و  بيع  تجلرية 
استيرام و تصدير مختلف البضلئع.

عنوان املقر االوتدلعي : د6 شلرع 
اللة اليلقوت تقلطع مصطفى املعلني 
 - ريلض   مركز   4 الطلبق  6د  رقم 

28238 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
88د    : منصف  هللا  عبد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد عبد هللا منصف عنوانه)ا( 
2د  س  مج  ال رنو�ضي  ريلض  اقلمة 
الغالم  اهل   48 الرقم   5 مدخل 

28288 الدارالبيضلء  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد عبد هللا منصف عنوانه)ا( 
2د  س  مج  ال رنو�ضي  ريلض  اقلمة 
الغالم  اهل   48 الرقم   5 مدخل 

28288 الدارالبيضلء  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 83 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم -.
827Iد

FITREC SARL.AU

 AL MOTAWASSET IMPORT
EXPORT

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
 AL MOTAWASSET IMPORT
EXPORT شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

محدد الخراز زنقة الشهلب رقم 24 - 
93888 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

83)دد.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
املؤرخ في 29 أكتوبر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الشهلب  زنقة  الخراز  محدد  »شلرع 
املغرب«  تطوان   93888  -  24 رقم 
2د  رقم  ا  مرب  الحلوب  »شلرع  إج  
تطوان    93888  - الثلني  املحنش 

املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم 6947.
I)82د

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

J.D.F-GARDIENNAGE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
J.D.F-GARDIENNAGE  شركة 
ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الحييدة 
زنقة حجرة نكور رقم 27 - 98888 

الحييدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د5د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
J.D.F- الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدللهل  مبلغ     GARDIENNAGE
مقرهل  وعنوان  مرهم   58.888
حجرة  زنقة  الحييدة  اإلوتدلعي 
الحييدة   98888  -  27 رقم  نكور 
و  الكلي  االنتهلء   : ل  نتيجة  املغرب 

امليدلة  للشركة  الكلملة  التصفية 
 « J.D.F-GARDIENNAGE.ذ.م.م   »
بعد مالحظة أن قد تم فسخهل بتلريخ 
السجل  وشطب  د8/282د/د2 

التجلري رقم د5د2.
و حدم مقر التصفية ب الحييدة 
 98888  -  27 رقم  نكور  حجرة  زنقة 

الحييدة املغرب. 
و عين:

الييد)ة( مريم   راسس و عنوانه)ا( 
وسط  الجزائر  زنقة   35 الحييدة 
املغرب  الحييدة   98888 املدينة 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 26 نون ر 

د282 تحت رقم 787.
829Iد

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LILIA NOUR
إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
LILIA NOUR  »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهل االوتدلعي:  مجدع 
بهية اازهر  بلوك خليج طنجة 7 و 
) الدور اار�ضي - 98888 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.76349

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 5د أكتوبر د282

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 
تتنلزل  خلوم  الريني  الييدة  مليلي: 
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العلمية  الضدلنلت  بدووب  وتحول 
للواقع والقلنون ، ملكية عشرة آالف 
)8656د)  وخديين  وستة  وستدلئة 
نورة  الريني  اآلنية  لصللح  سهًدل 
 LILIA بلسم:  املعروفة  الشركة  في 

. *  NOUR
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
التللية:  االوتدلعية  التيدية  إضلفة 

  »   NONO SEA TASTE »
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
خلوم  الرني  الييدة  استقللة  قبول 
من وظيفتهل كدييرة للشركة ومنحهل 
إلمارتهل  ونهلئية  كلملة  ذمة  إبراء 
كدييرة  نورة  الرني  اآلنية  وتعيين 

وحيدة  وديدة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 6و  رقم  بند 
مليلي: الييدة الريني خلوم       حصة 
إوتدلعية  4)28.6        اانية الريني 

نورة       حصة إوتدلعية  8656د
عل   ينص  الذي  5د:  رقم  بند 
كدييرة  نورة  الرني  اآلنية  مليلي: 

وحيدة  وديدة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 257)24.
838Iد

STE BIKAF INDUSTRI

S.A.F.A.E FAMILY
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

S.A.F.A.E FAMILY شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
اار�ضي رقم 237د بلوك ) تجزئة 

عين العلطي د8 الراشيدية - 52888 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5433د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.S.A.F.A.E FAMILY
مخ زة/  : بإيجلز  الشركة  غرض 

بلئع الحلويلت بللتقييط/تلور.
الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تجزئة   ( بلوك  237د  رقم  اار�ضي 
عين العلطي د8 الراشيدية - 52888 

الراشيدية املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
  : الصلمق  موالي  قلسيمي  الييد 
348 حصة بقيدة 88د مرهم للحصة 
 338   : املهدي  قلسيمي  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
 338   : ايدلن   قلسيمي  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الصلمق  موالي  قلسيمي  الييد 
رقم  اار�ضي  الطلبق  عنوانه)ا( 
العلطي  عين  تجزئة   ( بلوك  237د 
الراشيدية   52888 الراشيدية  د8 

املغرب.
عنوانه)ا(  املهدي  قلسيمي  الييد 
 ( بلوك  237د  رقم  اار�ضي  الطلبق 
الراشيدية  د8  العلطي  عين  تجزئة 

52888 الراشيدية املغرب.
الييدة قلسيمي ايدلن  عنوانه)ا( 
 78888 العيون   84 رقم  مكة  شلرع 

العيون املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الصلمق  موالي  قلسيمي  الييد 
عنوانه)ا( الطلبق اار�ضي رقم 237د 
د8  العلطي  عين  تجزئة   ( بلوك 
الراشيدية 52888 الراشيدية املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللرشيدية  بتلريخ 22 نون ر 

د282 تحت رقم ))3د.
Iد83د

NADOFISC SARL

BEMBOSS SARL AU
إعالن متعدم القرارات

NADOFISC SARL
شلرع 3 ملرس زنقة قرطبة عدلرة 
7 شقة رقم 2 النلضور ، 62888، 

النلضور املغرب
BEMBOSS SARL AU »شركة ذات 
امليؤولية املحدومة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: 32د 

العرا�ضي النلظور - 62888 النلظور 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

5873د.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 84 ملرس 2828
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
العنوان  اج   الشركة  مقر  تحويل 
التلجي: حي العرا�ضي زنقة زيزفون رقم 

9د النلظور
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تصحيح الخطأ الوارم في البند رقم 7 
بتعديل  وذلك  ااسل�ضي  النظلم  من 
عدم الحصص وقيدتهل كللتلجي: يقيم 
حصة   5888 اج   الشركة  رأسدلل 
88د  بدل  للحصة  مرهم  88د  بقيدة 

حصة بقيدة 5888 مرهم للحصة.
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مليلي: الرفع من رأسدلل الشركة من 
مرهم  588888د  اج   مرهم   588888
بقيدة  8888د حصة وديدة  بإنشلء 

88د مرهم للحصة .
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين النظلم ااسل�ضي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل  مليلي: 

تحويل مقر الشركة.

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الرفع من رأسدلل الشركة.

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل حصص الشركة.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

ملي  دد  بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

2828 تحت رقم 426.

832Iد

FIDUNEWS SARL A.U

MARINA OIL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°8د BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

MARINA OIL شركة ذات 

امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 8د شلرع 

الحرية الطلبق 3 شقة رقم 5    - 

28د28 الدار البيضلء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.485(77

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تقرر  د282  أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 

رأسدللهل  مبلغ    MARINA OIL

مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 

اإلوتدلعي 8د شلرع الحرية الطلبق 3 

شقة رقم 5    - 28د28 الدار البيضلء  

امليبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حدم مقر التصفية ب 8د شلرع 

 - الحرية الطلبق 3 شقة رقم 5     

28د28 الدار البيضلء املغرب. 

و عين:

و  بعدراني   نلمية   الييد)ة( 

5د تجزئة ثلث بريشة  عنوانه)ا( رقم 

البيضلء   الدار   28853 بوركون   

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 737د8).
833Iد

FIDUNEWS SARL A.U

IT BLOCK
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°8د BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

IT BLOCK شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
روسيون إقلمة روسيون عدلرة 
م شقة رقم 3د الطلبق 4 مرس 
سلطلن  - 28498 الدار البيضلء 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5975دد.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  7د28  ملي   24 في  املؤرخ 
 IT املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ    BLOCK
مرهم وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة 
م  عدلرة  روسيون  إقلمة  روسيون 
شقة رقم 3د الطلبق 4 مرس سلطلن  
املغرب   البيضلء  الدار   28498  -

نتيجة ل : الحل امليبق للشركة  .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
م  عدلرة  روسيون  إقلمة  روسيون 
شقة رقم 3د الطلبق 4 مرس سلطلن  

- 28498 الدار البيضلء املغرب . 
و عين:

ملسيدو  أنطونيو   الييد)ة( 
روسيون  زنقة  عنوانه)ا(  و  تران 
رقم  شقة  م  عدلرة  روسيون  إقلمة 
 28498 سلطلن  مرس   4 الطلبق  3د 
)ة(  كدصفي  املغرب   البيضلء  الدار 

للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 89 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
غشت 7د28 تحت رقم 983د8864.
834Iد

AL WAKIL MANAGEMENT

ITIT MAROC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
4د شلرع موالي اسدلعيل اقلمة 

موالي اسدلعيل الطلبق الثلني رقم 
) ، 98888، طنجة املغرب

ITIT MAROC شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زاوية شلرع 
املتنبي و احدد شوقي قييلرية فيينل 
بد الطلبق االول املحل رقم 29  - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
22857د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ITIT  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.MAROC
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني و الدوجي للبضلئع.
زاوية   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
املتنبي و احدد شوقي قييلرية  شلرع 
فيينل بد الطلبق االول املحل رقم 29  

- 98888 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد بدسع زكريلء :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حي  عنوانه)ا(  زكريلء  بدسع  الييد 
 98888  73 رقم  املنلمة  شلرع  ايبور 

طنجة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  زكريلء  بدسع  الييد 
 98888  73 رقم  املنلمة  شلرع  ايبور 

طنجة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 53د)24.
835Iد

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ACHRICONF   SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
ACHRICONF   SARL  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الصنلعية املجد 798 الطلبق 
االر�ضي طنجة  - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

22855د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   84
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. ACHRICONF   SARL

صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املالبس  وتصدير  واستيرام  النييج 

العلمة

املنطقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

الصنلعية املجد 798 الطلبق االر�ضي 

طنجة  - 98888 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 488.888 مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

334.د    : الحرارتي   رشيد  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

333.د    : الحريزي   انس  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

333.د    : الحريزي   معلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الحرارتي  رشيد  الييد 

حي املرس اشنلم 83 شلرع 44 طنجة 

، 98888 طنجة املغرب .

عنوانه)ا(  الحريزي   انس  الييد 

د88)2  د88)2  اسبلنيل   مدريد 

اسبلنيل .

عنوانه)ا(  الحريزي  معلم  الييد 

تجزئة الوروم د ا- تجزئة 87د طنجة 

، 98888 طنجة املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الحرارتي  رشيد  الييد 

حي املرس اشنلم 83 شلرع 44 طنجة 

، 98888 طنجة املغرب

الحريزي   ر�ضى  محدد  الييد 

تجزئة  ا-  د  الوروم  تجزئة  عنوانه)ا( 

87د طنجة 98888 طنجة املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   22 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 52د)24.

836Iد
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موثق

LANA CASH
شركة امليلهدة
رفع رأسدلل الشركة

موثق
3 زنقة أكلمير زاوية زنقة عدر 
اليالوي، شقة رقم 3، الطلبق 
اار�ضي ، 48د28، الدار البيضلء 

املغرب
LANA CASH شركة امليلهدة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 3 زنقة 
أبو ظبي، الوازيس - 83د28 الدار 

البيضلء املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.434227

العلم  الجدع  بدقت�ضى 
يونيو   38 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأسدلل  رفع  تم  د282 
مرهم«   25.888.888« قدره  بدبلغ 
إج   مرهم«  »8.888.888د  من  أي 
  : طريق  عن  مرهم«   35.888.888»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 797343.
837Iد

FUDIMAITRISE HAMID

 STE B-MAX INDUSTRIE
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تغيير نشلط الشركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA ((

الخدييلت ، 5888د الخدييلت 
املغرب.

 STE B-MAX INDUSTRIE SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل االوتدلعي رقم 272 
زنقة عبد الحديد زموري الخدييلت 

- 5888د الخدييلت املغرب.
تغيير نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.27977

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تغيير  تم  د282  أكتوبر  )د  في  املؤرخ 
نشلط الشركة من »مقلول
بيع ميتلزملت املكلتب

محل النجلمة بللتفصيل
» إج  »مقلول

بيع العقلقير بللتقييط
بيع الحديد و االلومينيوم«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  بللخدييلت  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 329د.
I)83د

FUDIMAITRISE HAMID

 STE RAZEN GAME
STATIONS SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA ((

الخدييلت - 5888د الخدييلت 
املغرب.

 STE RAZEN GAME STATIONS
SARL شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم 
32 زنقة 3د تجزئة ال ركة تلمارت 
الخدييلت - 5888د الخدييلت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2(483

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
 STE شركة ذات امليؤولية املحدومة 
 RAZEN GAME STATIONS SARL
مبلغ رأسدللهل 68.888 مرهم وعنوان 
3د  زنقة   32 رقم  اإلوتدلعي  مقرهل 
 - الخدييلت  تلمارت  ال ركة  تجزئة 
نتيجة ل  املغرب  الخدييلت  5888د 

: توقف النشلط.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
تلمارت  ال ركة  تجزئة  3د  زنقة   32
الخدييلت  5888د   - الخدييلت 

املغرب.
و عين:

الييد)ة( حدو بلعالل و عنوانه)ا( 

ال ركة  تجزئة  3د  زنقة   2( رقم 
5888د  الخدييلت  تلمارت  حي 
)ة(  كدصفي  املغرب  الخدييلت 

للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
6د  بتلريخ  بللخدييلت  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم )32د.
839Iد

SOPHORA CONSULTING SARL AU

VIA INGENIERIE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطلبق الرابع، 58888، 

مكنلس املغرب
VIA INGENIERIE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي     

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3)3د4.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
 VIA INGENIERIE الوحيد  الشريك 
مرهم  88.888د  رأسدللهل  مبلغ 
عدلرة  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
حين  أبو  شلرع  ب7-  شقة  أميرةد، 
 58888 الجديدة  املدينة  املريني 
إيقلف   : ل  نتيجة  املغرب  مكنلس 

نشلط الشركة.
التصفية ب: عدلرة  مقر  و حدم   
حين  أبو  شلرع  ب7-  شقة  أميرةد، 
 58888 الجديدة  املدينة  املريني 

مكنلس املغرب 
و عين

الييد)ة( يونس حددي و عنوانه 

شلرع  د  برقم  عدلرة  امللمونية  إقلمة 

مكنلس   58888 الطويل  الحزام 

املغرب كدصفي )ة( للشركة

وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   .

نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس  التجلرية 

د282 تحت رقم 5)3

848Iد

ste halim.lam s.n.c

حليم.الم
شركة التضلمن
تأسيس شركة

ste halim.lam s.n.c

 lot al oumrane N° 96 salouane

 nador ، 60000، Salouane

Maroc

حليم.الم شركة التضلمن

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 

العدران رقم 96 سلوان النلظور - 

68888 سلوان املغرب

تأسيس شركة التضلمن 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

22533

7د  في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  يوليوز 

بلملديزات  التضلمن  لشركة  ااسل�ضي 

التللية:

شكل الشركة : شركة التضلمن.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

: حليم. بدختصر تيديتهل  اإلقتضلء 

الم.

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرة بدون سلىق .

تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

 - النلظور  سلوان   96 رقم  العدران 

68888 سلوان املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
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والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

امري�ضي عنوانه)ا(  الييد فلطدة  
زايو   68888 زايو  عثدلن  سيدي  حي 

املغرب.
ملييح   الحليم  عبد  الييد 
د8)2  عنوانه)ا( تجزئة العدران رقم 
 68888 النلظور  سلوان   84 رقم 

سلوان املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
ملييح   الحليم  عبد  الييد 
د8)2  عنوانه)ا( تجزئة العدران رقم 
 68888 النلظور  سلوان   84 رقم 

سلوان  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

يوليوز د282 تحت رقم )9)2.
Iد84د

ميوان التوثيق محدد حجري

أب ضاما - كونسيبت بريفي
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة
مكتــــب ااستــــلذ محـدـــــد حجـــــري

موثـــــــق بللــــدار البيضــــــلء
ملتقـــى شلرع سيدي عبد الرحدل ن  
وطريـــق أزمـــور- الحي الحيني  الدار 

البيضلء
الــجدع الــعــلم الـعـــلمي املـنـعـقـد 

اسـتـثـنـلئـيــل 
«  AB DAMA-CONCEPT PRIVE  »

 Société A Responsabilité  
Limitée

» أب ضلمل-كونـيـيــبـت بـريـفـي » 
شـــــركـــــــة محــــــدومة امليؤوليـــــــة

طــــرف  من  حرر  عقـــــد  بدقت�ضى 
موثــــق  حجــــري،  محدــــد  ااستـــــلذ 
 26 و   24 بتلريــــخ  البيضــــلء  بللـــدار 
العــــــلم  الجدـــع  قـــرر  د282،  غشت 
أب  للشــــركــــة«  استثنلئيل  املنعقد 
شـــــركـــــــة   « بـريـفـي  ضلمل-كونـيـيــبـت 
رأسدللهــــــل  امليؤوليـــــــة،  محــــــدومة 
88د   إج   8.888,88د مرهـــــــــم مقيدة 
لكل  مرهم  88,88د  قيدة  من  حصة 
مــراكــش  الرئييــــي  ومقرهـــــل  واحدة، 

وــنلن  كــوكب،  التجــلري  املـركب 
السجــــل  كيليز،    ،57 رقم  الحلرتي، 
التجـــــلري بدراكش  د7.49دد، أكدت 
و  امليؤوليـــــــة   محــــــدومة  شـــــركـــــــة  أنهل 

ذات الخلصيلت التللية:
ضلمل- أب   «   : التيدية   *
»  شركة محدومة  بـريـفـي  كونـيـيــبـت 

امليؤولية.
للتعليم  مدرسة     : الهدف   *
ثلنوي،  إعدامي  ابتدائي،   ( الخلص 
علمة،  بصفة  و   ،) ثلنوية  مدرسة 
املنقوالت  املللية،  العدليلت  وديع 
بصفة  املرتبطة  املنقوالت،  غير  و 
بللهدف  مبلشرة  غير  أو  مبلشرة 
التي من شأنهل  أو  للشركة  االوتدلعي 

تحقيق هذا الهدف.
8.888,88د مرهم     : الرأسدلل   *
قيدة  من  حصة  88د   إج   مقيدة 
مقيدة  واحدة  لكل  مرهم  88,88د 

كللتلجي :
د     ......... تدورو  نوال  الييدة   -

حصة حق االنتفلع 
- الييد عبد هللا امحزون  ......99 
حصة حق امللكية        و .......د حصة 

حق الرقبة 
املـجـدـوع.................................88د 

حصة
* املقر االوتدلعي : مــراكــش املـركب 
التجــلري كــوكب، وــنلن الحلرتي، رقم 

57، كيليز.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة   *  

تأسييهل.
فلتح  من  االوتدلعية:  *الينة 

ينلير إج  أخر مون ر.
االحتيلطي  تكوين  بعد   : ااربلح   *
القلنوني تقيم ااربلح أو يحتفظ بهل 

طبقل للشريك الوحيد.
: الييدة  نوال تلمورو  * التييير 
 X رقم  الوطنية  التعريف  بطلقة 

4.843
  : عدم  التجلري  السجل   *

د7.49دد.
* التعريف املوحد للدقلولة عدم :  

888893دد683)882.
* املصلمقة عل  القلنون ااسل�ضي 

للشركة. 

لـــــــد   القلنونـــي  اإليـــداع  تـــم 
التجلريـــة  بلملحكدــة  الضبــــط  كتلبــــــة 

بدـــراكش، 
تحت  أكتوبرد282   3د  بتلريــخ  

رقم 497.)2د. 
لالسـتخــراج واإلشــلرة

ااستـلذ محدـــد الحجـــري
842Iد

ميوان التوثيق محدد حجري

أبي ايموبيليي
إعالن متعدم القرارات

مكتــــب ااستــــلذ محـدـــــــد حجـــــــــــــــري
موثـــــــــــــق بللــــدار البيضـــــــــــــلء

ملتقى شلرع سيدي عبد الرحدلن 
الدار  الحيني   الحي  أزمـور-  وطريـق 

البيضلء-
تفـــويــــت حــــــصــــص  

املحــــــــدومة  الشركــــة  تحويــــل 
امليؤوليـــــــــــة 

ميؤوليـــــة  ذات  شركـــة  إج  
محــــــدومة بشريك وحيــــــد
استقــــــــللـــة وتعييـــــــــــن

إعــــــلمة صيلغـــــة القلنــــون ااسلســـي 
للشركــــة

 AB IMMOBILIER » S.A.R.L  »
A.U

» أبـــــي اموبـــيـــــلــــــيـــــي«
امليؤوليـــــــة  محــــــدومة  شـــــركـــــــة 

ذات شريـــــــك وحيـــــــد
بدكتــب  حـــــرر  عقـــد  بدقت�ضى   -
موثــــق  حجـــري،  محدــــد  ااستـــــلذ 
غشــــت   5 بتلريــــخ  البيضــــلء  بللـــدار 
ليلــــى  الييــــدة  فوتــــت  د282، 
املتدثلـــة  حصصــهل  مجـــــدوع  عدــــــور 
88,88د  بقيدـــــة  حصـــة    588 في 
تدتلكهـــل  التـــي  واحـــــدة  لكــــل  مرهـــــم 
 « امليؤوليـــــة  املحــدومة  بللشركـــة 
ملئـــــة  رأسدـــــللهــــل  اموبـــيـــــلــــــيـــــي«،  أبـــــي 
مرهـــــم(،  88.888,88د   ( مرهـــــم  ألــــف 
إقلمــــة  البيضـــــلء،  بللــــدار  ومقرهـــــل 
الرومانــــي  إبراهيــــم  شلرع   ،6 بيـــــرال 
مقيـــــدة   ،6 رقـــــم   ، أكلسيــــلس  وزنقـــــة 
البيضلء  بللدار  التجـــــلري  بللسجــــــل 
الييــــــد  إلــــى   ،2(4.6(3 رقـــــم  تحــت 

محـدـــــد بــــــوزوبــــع.

االستثنـــــلئـــي  الــــعـــلم  الجـــدـــع  قرر   -
للشـــركــــة  د282  غشت   5 بتــــلريـــخ 
 « امليدــــــــلة  امليؤوليــــــــــة  املحـــــدومة 
أبـــــي اموبـــيـــــلــــــيـــــي«، املــــذكــــــورة مل يـــلـــــي:
القـــلنـونـي  الشكـل  تحويــــل   *
أبــي   « امليـؤوليـــة  املحـدومة  للشـــركـة 

اموبـيـلــيــــــي«،   
 إلــــى شركـــــــة محـــــدومة  امليــــؤوليـــــة 

ذات شريـــــك وحيـــــــد.
الييديــــــن  استقللـــــة  معلينـــــة   *

محدــــد وعـــز الديـــــن بوزوبـــــع.
 * تعــــييــــن الييـــــد محدــــد بوزوبــــع 
كدييـــــر وحـــيــــد ملــــدة غيــــــر محـــــــــــدومة.
مرهـــــم  ألــــف  ملئـــــة  الرأسدـــلل:   *  
إج   مقيدة  مرهـــــم(،  88.888,88د   (
ألـــــف )888د( حصة، قيدــــــة الحصــــة 
كلهـــــل  )88د(  مرهــــــم  ملئـــــة  الواحـــــدة  
الييـــــد  بلســــــــم  وخصصــــت   حررت 

محـــــدـــــد بــــوزوبـــــع.
888.د  بوزوبـــــــع   الييـــــد محدـــــد   -

حصـــــة.         
املجدـــــــــوع .....  888.د حصـــــة. 
* إعلمة صيلغة  القلنون ااسل�ضي 
للشركة كشركـــة محـــدومة امليؤوليـــــة 

بشريـــــك وحيــــد.
فـــــي  القـــلنــــــونــــي  اإليـــــــــداع  تـــــم 
املحكدـــــــة التجـــــلريـــــــــــة بللــــدارالبيضـــــــــلء     
تحـــــــت   د282   نونبـــــر   24 بتلريـــــــخ 

رقــــــــــم 7د5.د8).
ملخـــص قصـــد النشــــر
ااستـلذ محدـــد حجـــــري

843Iد

Y.A.N.Z CONSULTING

DCHIYAR TRANS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
DCHIYAR TRANS شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 

امليل�ضي الزنقة 6 رقم 283 الطلبق 
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االر�ضي تطوان  - 93888 تطوان  
املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
38687

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  7د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DCHIYAR TRANS
*نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحيلب الغير 
لحيلب  للبضلئع  الدوجي  *النقل 

الغير 
*كراء الشلحنلت .

شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الطلبق   283 رقم   6 الزنقة  امليل�ضي 
تطوان    93888  - تطوان   االر�ضي 

املغرب .
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

888.د    : محدد  الوهلبي  الييد 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  الوهلبي  الييد 
 283 رقم   6 الزنقة  امليل�ضي  شلرع 

تطوان  93888 تطوان  املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  الوهلبي  الييد 
 283 رقم   6 الزنقة  امليل�ضي  شلرع 

تطوان  93888 تطوان  املغرب 
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتلريخ  بتطوان   االبتدائية 

د282 تحت رقم )697.
844Iد

ميوان التوثيق محدد حجري

اوملبيك كار اند ليم
إعالن متعدم القرارات

مكتــــب ااستــــلذ محـدـــــــد حجـــــــــــــــري
موثـــــــــــــق بللــــدار البيضـــــــــــــلء

ملتقى شلرع سيدي عبد الرحدلن 
وطريـق أزمـور- الحي الحيني  الدار 

البيضلء-
تفـــويــــت حــــــصــــص  

تحويــــل الشركــــة املحــــــــدومة 
امليؤوليـــــــــــة 

إج  شركـــة ذات ميؤوليـــــة محــــــدومة 
بشريك وحيــــــد

استقــــــــللـــة وتعييـــــــــــن
إعــــــلمة صيلغـــــة القلنــــون ااسلســـي 

للشركــــة
 OLYMPIC CAR AND LIM » »

S.A.R.L A.U
» أوليدبيــــــك كـــــــلر أند  ليــــــم«

شـــــركـــــــة محــــــدومة امليؤوليـــــــة ذات 
شريـــــــك وحيـــــــد

بدكتــب  حـــــرر  عقـــد  بدقت�ضى 
موثــــق  حجـــري،  محدــــد  ااستـــــلذ 
غشــــت   5 بتلريــــخ  البيضــــلء  بللـــدار 
الدين  عز  الييــــد  فوت  د282، 
املتدثلـــة  حصصـه  مجـــــدوع  بوزوبــــع 
88,88د  بقيدـــــة  حصـــة    3888 في 
يدتلكهــــــل  التـــي  واحـــــدة  لكــــل  مرهـــــم 
امليؤوليـــــــة  املحـــــدومة  بللشركـــــــة 
أنـــــد   كـــــــلر  أوليدبيــــــك   « امليدــــــــــلة  
مرهـــــــــم  مليـــــــون  رأسدـــــللهــــــــل  ليــــــم«، 
ومقرهـــــل  مرهـــــم(،  888.888,88.د   (
زنقة  ملتقى  البيضـــــلء،  بللــــدار 
 ، الروماني  إبراهيم  أكلسيــــلس وشلرع 
التجـــــلري  بللسجــــــل  مقيـــــدة   ،6 رقـــــم 
بللدار البيضلء تحــت رقـــــم د36.69د، 

إلــــى الييــــــد محـدـــــد بــــــوزوبــــع.
تدت  املذكـــور،  للتفويــــت  ونتيجــــة 
ااسل�ضي  القلنــون  صيلغــــة  إعــــلمة 

للشركـــة املذكورة كدل يلـي:
القلنونــــي  الشكـــل  تحويــــل   *  -
امليــــؤوليــــــة  املحـــــدومة  للشـــركــــة 
إلــــى  ليــــــم«،   أنـــــد   كــــلر  أوليدبيـــك   «
ذات  امليــــؤوليـــــة  محـــــدومة   شركـــــــة 

شـــــريـــــك وحـــيـــــــد.

 ( مرهـــــــــــــــم  مليــــــــــون  الرأسدـــلل:   *  
إج   مقيدة  مرهـــــم(،  888.888,88.د 

عشــــــرة   
قيدــــــة  حصــــة،  )8.888د(   آالف   
مرهــــــم  ملئـــة  الواحـــــدة   الحصــــة 

)88د( كلـــهـــــل   
 حررت وخصصــــت بلســــــــم الييـــــد 

محـــــدـــــد بــــوزوبـــــع.
- الييـــــد محدـــــد بوزوبـــــــع ........... 

 8.888د حصـــــة.         
8.888د  املجدـــــــــوع ............  

حصـــــة. 
بوزوبــــع  محدــــد  الييـــــد  تعــــييــــن   *
كدييـــــر وحـــيــــد ملــــدة غيــــــر محـــــــــــدومة.
فـــــي  القـــلنــــــونــــي  اإليـــــــــداع  تـــــم 
املحكدـــــــة التجـــــلريـــــــــــة بللــــدار البيضـــــــــلء     
تحـــــــت   د282   نونبـــــر   24 بتلريـــــــخ 

رقــــــــــم 558.د8).
ملخـــص قصـــد النشــــر
ااستـلذ محدـــد حجـــــري

845Iد

MINBAR AL ISTICHARA

STE NEXT COMPANY SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملييرمي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 68888، وودة املغرب

 STE NEXT COMPANY SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي ظهر املحلة 

رقم د96 وودة - 68888 وودة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7د353.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   8( في  املؤرخ 
 STE شركة ذات امليؤولية املحدومة 
مبلغ    NEXT COMPANY SARL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
رقم  املحلة  ظهر  اإلوتدلعي  مقرهل 
املغرب  وودة   68888  - وودة  د96 

نتيجة ل : أزمة مللية.

و حدم مقر التصفية ب ظهر املحلة 
رقم د96 وودة املغرب 68888 وودة 

املغرب. 
و عين:

و  حدو  بن  فيصل   الييد)ة( 
د96   رقم  املحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  وودة   68888

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: ظهر املحلة رقم د96 وودة
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3)39.
846Iد

MINBAR AL ISTICHARA

 LES CARAVANES DE
COMMERCE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملييرمي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 68888، وودة املغرب

 LES CARAVANES DE
COMMERCE شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : الطلبق 
االول طريق سيد  يحي تجزأة سهب 

الخيل رقم 52د وودة - 68888 
وودة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.36243

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تقرر  د282  نون ر  د8  في  املؤرخ 
 LES CARAVANES DE حل 
COMMERCE شركة ذات ميؤولية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي الطلبق االول طريق 
رقم  الخيل  سهب  تجزأة  يحي  سيد  
املغرب  وودة   68888  - وودة  52د 

نتيجة ازمة مللية.

و عين:



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   24118

و  منصوري  أحدد   الييد)ة(  
عنوانه)ا( الطلبق االول طريق سيد  
52د  رقم  الخيل  سهب  تجزأة  يحي 
وودة 68888 وودة املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
الطلبق  وفي  د282  نون ر  د8  بتلريخ 
االول طريق سيد  يحي تجزأة سهب 
 68888  - وودة  52د  رقم  الخيل 

وودة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  9د  بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 2)39.
847Iد

FIDU.PRO CONSULTING

DEPTSYS  SARL-AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شلرع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطلبقدد رقم 29  الدار البيضلء ، 

8، الدار البيضلء املغرب
DEPTSYS  SARL-AU شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة احدد 
توقي الطلبق 2 الدارالبيضلء - 8888 

الدارالبيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
522457

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   2(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DEPTSYS  SARL-AU
مهندس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ميتشلر.
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - الدارالبيضلء   2 الطلبق  احدد توقي 

8888 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : تيقة  محين  الييد  

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
88888د   : تيقة  محين  الييد  

بقيدة 88د مرهم.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  تيقة  محين  الييد  
الدارالبيضلء   8888 الدارالبيضلء 

املغرب .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  تيقة  محين  الييد  
الدارالبيضلء   8888 الدارالبيضلء 

املغرب 
 - بتلريخ  ب-   القلنوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
I)84د

FISCOFISC

صوكازيم كروب
إعالن متعدم القرارات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
صوكلزيم كروب »شركة ذات 

امليؤولية املحدومة«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: موار 

الكومية ودلعة عين تيزغة - 3888د 
بنيليدلن املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

9د69.
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي  د:  رقم  قرار 

هبة وديع  عل   املوافقة  تدت  مليلي: 
املدلوكة  اإلوتدلعية  الحصص 
الييد  لفلئدة  تورية  ابرقي  للييدة 
تحول  لذلك  نتيجة  و  كدلل،  حجلج 
شركة  من  للشركة  القلنوني  الشكل 
شركة  إج   املحدومة  امليؤولية  ذات 
ذات  املحدومة  امليؤولية  ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تم قبول إستقللة الييدة ابرقي تورية 
من تييير الشركة و تم تعيين الييد 
حجلج كدلل ميير وحيد للشركة في 

محدة غير محدمة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 
عل   ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
للشركة  اإلوتدلعي  الرأسدلل  مليلي: 
مرهم   1.000.000،00 في  محدمة 
مقيدة إج  8.888د حصة إوتدلعية 
الواحدة   للحصة  مرهم  88د  ب 
الوحيد   الشريك  طرف  من  مدلوكة 

الييد حجلج كدلل
بند رقم 4د: الذي ينص عل  مليلي: 
الييد  طرف  من  مييرة  الشركة 

حجلج كدلل في مدة غير محدمة,
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  سليدلن   ب ن  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 625.
849Iد

FIDSAGE SARLAU

NC TURC
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
49د شلرع لال يلقوت الطلبق الثللث 
الرقم د7 ، 8)288، الدار البيضلء 

املغرب
NC TURC شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 2د زنقة 
ص ري بوودعة الطلبق االول الشقة 
رقم 6 - 28388 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3دد523

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NC  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TURC
غرض الشركة بإيجلز : استيرام و 

تصدير
تجلرة.

2د زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
ص ري بوودعة الطلبق االول الشقة 
رقم 6 - 28388 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 CIN NECMETTIN الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د  : 

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
 CIN NECMETTIN الييد 

عنوانه)ا( تركيل د تركيل تركيل.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
 CIN NECMETTIN الييد 

عنوانه)ا( تركيل د تركيل تركيل
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 22 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
-)2د48 رقم  تحت  د282  نون ر 

99دد8).
858Iد

FIDSAGE SARLAU

VERTTAIR
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
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49د شلرع لال يلقوت الطلبق الثللث 
الرقم د7 ، 8)288، الدار البيضلء 

املغرب
VERTTAIR شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 2د زنقة 
ص ري بوودعة الطلبق االول الشقة 
رقم 6 - 28388 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
523255

 85 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.VERTTAIR
**أعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
امليلحلت  وتنييق  الحدائق 

الخضراء.
** التنظيف.

** أعدلل متنوعة أوالبنلء.
2د زنقة   : عنوان املقر االوتدلعي 
ص ري بوودعة الطلبق االول الشقة 
رقم 6 - 28388 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد ايوب الطير :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
حي  عنوانه)ا(  الطير  ايوب  الييد 
لالمريم بلوك D رقم 28د  3888د بن 

سليدلن املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  الطير  ايوب  الييد 
3888د  28د   رقم   D بلوك  لالمريم 

بن سليدلن املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
48222- رقم  تحت  د282  نون ر 

د35د8).
Iد85د

CLEVDEEP CONSULTING

HSE PARTENAIRE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
 AZIB HADJ KADOUR LOT

 FARAJ (FARAH(57, ETAGE 4 N
 09 - TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
HSE PARTENAIRE شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عزيب 

الحلج قدور تجزئة فرج  عدلرة هلور 
رقم 57 الطلبق الرابع رقم 9 طنجة - 

98888 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
33)د2د

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 HSE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PARTENAIRE
 hygiène, : غرض الشركة بإيجلز

.sécurité, environnement
عزيب   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الحلج قدور تجزئة فرج  عدلرة هلور 
رقم 57 الطلبق الرابع رقم 9 طنجة - 

98888 طنجة  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

املومن   الحيلني  محدد  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املومن   الحيلني  محدد  الييد 
العوامة  الكدبورية  حي  عنوانه)ا( 

طنجة  98888 طنجة  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
املومن   الحيلني  محدد  الييد 
العوامة  الكدبورية  حي  عنوانه)ا( 

طنجة  98888 طنجة  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  5د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 247943.
852Iد

socomif sarl

 STE ZAIDI.HA.PROMO
SARL

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

socomif sarl
زنقة محدد الحصلجي عدلرة 35 شقة 
رقم 2 ، 4885د، القنيطرة املغرب
 STE ZAIDI.HA.PROMO SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مهدية 
2549-2 محل رقم د أليلنس مارنل 
طريق مهدية  - 4888د القنبطرة 

املغرب.
تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

57د49.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 38 شتن ر د282 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»مهدية 2-2549 محل رقم د أليلنس 
مارنل طريق مهدية  - 4888د القنبطرة 
رقم  محل   338 »تجزئة  إج   املغرب« 
 - القنيطرة   2 مهدية  مارنل  اليلنس   6

4888د القنيطرة  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 8د نون ر 
د282 تحت رقم 965)).

853Iد

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

SOCIETE TILILA AL HANA-
SARL

إعالن متعدم القرارات

SOCIETE TILILA AL HANA-
 SARL

 – الشركلء  بين  حصص  تفويت 
تحويل املقر االوتدلعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   : أوال 
الييدة  فوتت  د8/282د/د2  في 
سبيل  عل   حفي�ضي،  سلطلنة 
فيهل،  رووع  ال  التي  النهلئية  الصدقة 
كلفة ال 98 حصة اوتدلعية من فئة 
في  تدلكهل  التي  للواحدة  مرهم  88د 

شركة 
SOCIETE TILILA AL HANA-

 SARL
محدومة،  ميؤولية  ذات  شركة 
يوود  مرهم،   388.888 رأسدللهل 
 28 رقم  بأكلمير،  االوتدلعي  مقرهل 
اليعقوبي،  عدلرة  اار�ضي،  بللطلبق 
االول،  الحين  شلرع  )دد،  رقم 
عدم  تحت  التجلري  بللسجل  مقيدة 
التجلرية  املحكدة  لد   د55)د 
وشركلئهل  ابنلئهل  لفلئدة  بأكلمير، 
والييد  غللم  محدد  الييد  االربعة، 
عبد  والييد  غللم  اللطيف  عبد 
عدرغللم،  والييد  غللم  اليالم 
لألول  اوتدلعية  حصة  د2  بنيبة 
و23 حصة اوتدلعية لكل واحد من 

الثالثة االخرين،
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   : ثلنيل 
الييدة  فوتت  د8/282د/د2  في 
الصدقة  اليعدية غللم، عل  سبيل 
ال  كلفة  فيهل،  رووع  ال  التي  النهلئية 
88د  فئة  من  اوتدلعية  حصة   68
مرهم للواحدة التي تدلكهل في الشركة 
وشركلئهل  اشقلئهل  لفلئدة  املذكورة، 
والييد  غللم  محدد  الييد  االربعة، 
عبد  والييد  غللم  اللطيف  عبد 
عدرغللم،  والييد  غللم  اليالم 
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لكل  اوتدلعية  حصة  5د  بنيبة 

واحد منهم،

بتلريخ  مداوالتهل  إثر  عل    : ثللثل 

الجدعية  قررت  د8/282د/22  

العلمة غير العلمية للشركلء مل يلي :

التفويتين  معلينة  -د 

ال  والذين  الشركلء  بين  املذكورين 

يتوقفلن عل  ترخيص ميبق،

النهلئي  االنسحلب  معلينة   2-

والييدة  حفي�ضي  سلطلنة  للييدة 

اليعدية غللم من الشركة،

ل  الجديد  التوزيع  تحديد   3-

امللل  رأس  تكون  التي  حصة   3.888

االوتدلعي كللتلجي :

   - الييد محدد غللم              758    

حصة

غللم        اللطيف  عبد  الييد   -    

758    حصة

غللم         اليالم  عبد  الييد   -    

758    حصة

   - الييد عدرغللم                758    

حصة

إج   االوتدلعي  املقر  تحويل   4-

رقم  الفلرابي،  شلرع   : التلجي  العنوان 

تلسيال،  الصنلعية  املنطقة   ،287

الدشيرة الجهلمية، عدللة انزكلن ايت 

ملول،

 6 و   4 البنوم  تعديل   5-

للشركة  ااسل�ضي  القلنون  من  و7 

املتعلقة عل  التواجي بلملقر االوتدلعي 

وبلمليلهدلت وبرأس امللل االوتدلعي،

ااسل�ضي  القلنون  تحيين   6-

للشركة ،

القلنوني  اإليداع  إنجلز  تم   : رابعل 

املحكدة  لد   الضبط  بكتلبة 

التجلرية بأكلمير بتلريخ د282/دد/23  

تحت عدم 87377د.
ملخص قصد النشر

املييران القلنونيلن

محدد غللم  -  عبد اليالم غللم

854Iد

HORICOM

SANITAIRE HAROUN
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
-AV HASSAN II APPT N°4 VNد2

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

SANITAIRE HAROUN شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي اقلمة وئلم 
2 محل رقم 5 زنقة هلرون الرشيد - 

58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3د547

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.SANITAIRE HAROUN
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلقير
التجلرة.

اقلمة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
هلرون  زنقة   5 رقم  محل   2 وئلم 

الرشيد - 58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
الييد الدقداقي محدد عنوانه)ا( 
زنقة   2 شقة   2 الواحد  عبد  اقلمة 
الفرابي م ج  58888 مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:

الييد الدقداقي محدد عنوانه)ا( 
زنقة   2 شقة   2 الواحد  عبد  اقلمة 
الفرابي م ج  58888 مكنلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4953.
855Iد

HBO PARTNERS

KAWTAR UITED
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة
 KAWTAR UNITED شركة 

ذات امليؤولية املحدومة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
الحين الثلني 2 م روكة عدلرة 7-) 
شقة رقم 26 الطلبق الثلني غين 
عتيق - 2883د تدلرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2387د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2828 د3 مون ر  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
رأسدللهل  مبلغ   KAWTAR UNITED
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
 2 الثلني  الحين  شلرع  اإلوتدلعي 
 26 رقم  شقة   7-( عدلرة  م روكة 
2883د   - عتيق  غين  الثلني  الطلبق 
: التوقف عن  تدلرة املغرب نتيجة ل 

النشلط.
شلرع  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
 7-( عدلرة  م روكة   2 الثلني  الحين 
غين  الثلني  الطلبق   26 رقم  شقة 

عتيق - 2883د تدلرة املغرب.
و عين:

الييد)ة( نبيل نييم و عنوانه)ا( 
خربوش  تجزئة  طرابلس  زنقة   3 رقم 
سيدي العلبد الهرهورة تدلرة 2848د 

تدلرة املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضلء الحدوم املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
و  العقوم  تبليغ  محل  و  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
ينلير   27 بتلريخ  بتدلرة  االبتدائية 

د282 تحت رقم 59د.

856Iد

RABAT CONNEXION

HOY PRODUCTS
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RABAT CONNEXION

عدلره )د،شلرع فلل ولد عدير، 

شقة رقم 3 ، الربلط ، 8898د، 

الربلط املغرب

HOY PRODUCTS شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي عدلره 

)د،شلرع فلل ولد عديرشقة رقم 3 ، 

الربلط - 8898د الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجلري : 

56873د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   25

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HOY  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.PRODUCTS

استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 

وتصدير وبيع اليلع املحلية بللجدلة.

عدلره   : االوتدلعي  املقر  عنوان 

)د،شلرع فلل ولد عديرشقة رقم 3 ، 

الربلط - 8898د الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:  رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

88د   : حدلموش  حنلن  الييدة 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
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حدلموش  حنلن  الييدة 
عنوانه)ا( 8) طريق غبولة عين عتيق 

تدلره 2888د تدلره املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

ومواطن مييري الشركة:
حدلموش  حنلن  الييدة 
عنوانه)ا( 8) طريق غبولة عين عتيق 

تدلره 2888د تدلره املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

د282 تحت رقم -.
857Iد

FLASH ECONOMIE

CASALICANTE TRADE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASALICANTE TRADE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
  مقرهل اإلوتدلعي 47د اقلمة أفل 
الطلبق 2 مكتب رقم 24 شلرع 

املقلومة -  الدار البيضلء
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   8(
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد
CASALICANTE TRADE:تيدية 

الشركة
-استيرام   : بإيجلز  الشركة  غرض 
 - تجلرة   - معدنية  منتجلت  - تصدير 

تدثيل - وسلطة
47د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 24 رقم  مكتب   2 الطلبق  أفل  اقلمة 

شلرع املقلومة -  الدار البيضلء 
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  رأسدلل  :مبلغ 

88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي
 PEDRO ROMAN الييد 

888د  MARTIN حصة.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
ومواطن مييري الشركة

 PEDRO ROMAN الييد 
 MARTIN

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

أكتوبر د282 تحت رقم 528873
I)85د

FLASH ECONOMIE

ISTYM INDUSTRIE SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تيدية الشركة

ISTYM INDUSTRIE SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رأسدللهل:88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي: زنقة سدية عدلرة 
4) الطلبق 4 رقم 6د النخيل -  الدار 

البيضلء
رقم التقييد في السجل التجلري 

495843
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
5د  بتلريخ  املؤرخ  الوحيد  للشريك 

أكتوبر د282 قرر مل يلي
 ISTYM   تغيير تيدية الشركة إج 

INDUSTRIE SARL AU
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 636د8)
859Iد

FLASH ECONOMIE

BAYOUDI STYLE
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

BAYOUDI STYLE SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رأسدللهل:88.888د مرهم

 مقرهل اإلوتدلعي: الدار البيضلء 
حي ال ركة زنقة 36 رقم 357 الطلبق 

اار�ضي
رقم التقييد في السجل التجلري: 

446(67

بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 
 27 بتلريخ  املؤرخ  الوحيد  للشريك 

أكتوبر د282 قرر مل يلي
  تحويل املقر االوتدلعي  للشركة  
 537 رقم   36 زنقة  ال ركة  حي  إج  

الطلبق اار�ضي - الدار البيضلء
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 24 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم )67د8)
868Iد

FLASH ECONOMIE

INTERDOM MAROC
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة
شركة 

« INTERDOM MAROC « ش.م.م
مقرهل االوتدلعي : زاوية زنقة افني 
و الويروند إقلمة مرية ب الطلبق5 

مكتب رقم 84د 
- الدار البيضلء- 

رأسدللهل: 388.888 مرهم
السجل التجلري :523377

»تأسيس شركة«
« INTERDOM MAROC « بدقت�ضى 
عقد توثيقي مؤرخ في الدار البيضلء 
بتلريخ 83/دد/د282، تم تأسيس 

شركة 
محدومة،   ميؤولية  ذات  شركة 

ذات الخصلئص التللية 
 INTERDOM ش.م.م     «

MAROC التيدية: شركة »
وديع  بيع  االوتدلعي:  الهدف 
 – )املتجزئلت  العقلرات  أنواع 
 / إلخ(  الشقق...  التجلرية –  املحالت 
شراء  بيع،   / بنلؤهل  و  اارا�ضي  شراء 
وكراء كلفة أنواع العقلرات و اارا�ضي 
علمة  وبصفة   / مبنية  والغير  املبنية 
القيلم بكل مل يدكنه الرفع من قيدة 

الشركة.
مقرهل االوتدلعي: : زاوية زنقة افني 
الطلبق5  ب  مرية  إقلمة  الويروند  و 

مكتب رقم84د
- الدار البيضلء

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التأسيس.

مرهم   388.888 الرأسدلل: 

موزعة عل  الشكل التلجي:
لحلو748.د  النلصر  عبد  الييد 

حصة      .
الييدة رولء الصلسغ 368 حصة
الييد احدد لحلو 368 حصة .

 368 لحلو  عبداملجيد  الييد 
حصة .

الييدة صوفيل لحلو8)د  حصة . 
الييد  إج   التييير  التييير:أسند 
عبد النلصر لحلو او الييدان احدد 
لحلو و عبداملجيد لحلومعل ،وذلك إج  

أول غير محدم.
التجلري  بللسجل  التسجيل  تم   
لد  املحكدة التجلرية بللدار البيضلء  
من أول الخالصة و البيلن.                  
Iد86د

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات امليؤولية املحدومة

SARAYA FISH
شركة ذات امليؤولية املحدومة

رفع رأسدلل الشركة

ائتدلنية فيداكل، شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

شلرع العركوب رقم د7724-8 
صندوق ال ريد رقم 46د، 73888، 

الداخلة املغرب
SARAYA FISH شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي املنطقة 
الصنلعية - 73888 املغرب املغرب.

رفع رأسدلل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3د65.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282  أكتوبر   26 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدلل  رفع  تم 
من  أي  مرهم«  »88.888د  قدره 
«488.888.د مرهم« إج  »588.888.د 
حصص  تقديم    : طريق  عن  مرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
دد  بتلريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

نون ر د282 تحت رقم 5)7د.

862Iد
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FLASH ECONOMIE

STE PARA MARHABA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

STE PARA MARHABA
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رأسدللهل : 88.888د مرهم

مقرهل االوتدلعي: 284 زنقة 
ستراسبورغ الطلبق د الشقة 26د 

زنقة ميتز -  الدار البيضلء .
R.C N° 497383 IF: 58د5269د

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
قرر  د282   أكتوبر   2( بتلريخ  املؤرخ 

مل يلي
توسيع نشلط الشركة إج 

ميتحضرات  وتوزيع  استيرام 
طبي  وهلز  صحة؛  ؛  التجديل 
وفي  الجيم  في  الحيوية  للدبيدات 

الكواشف املخت رية
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 57)د8).
863Iد

شركة ابهوش للخدملت

TARIFA BENNISS INOX
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدملت
شلرع مكة عدلرة الصللحي الطلبق 
االول رقم 84 العيون ، 8د788، 

العيون املغرب
TARIFA BENNISS INOX شركة 

ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي زنقة عبدة 
رقم 84 حي خط الرملة د8 - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3(9(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  

القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  5د 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TARIFA BENNISS INOX
التصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
املعدات  تصنيع  امليكلنيكي. 

الصنلعية. املواسير. .
زنقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - د8  الرملة  خط  حي   84 رقم  عبدة 

78888 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدلل  مبلغ 
88.888,88د مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد �ضي محدد بنيس :  888.د 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد �ضي محدد بنيس عنوانه)ا( 
 83 شقة  ب  بلوك  الزيتون  تجزئة 

تيكوين  8658) أكلمير املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الييد �ضي محدد بنيس عنوانه)ا( 
 83 شقة  ب  بلوك  الزيتون  تجزئة 

تيكوين  8658) أكلمير املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د282/د355.
864Iد

شركة ابهوش للخدملت

ESPRIT DESIGN SUD
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

شركة ابهوش للخدملت
شلرع مكة عدلرة الصللحي الطلبق 
االول رقم 84 العيون ، 8د788، 

العيون املغرب
ESPRIT DESIGN SUD شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع مكة 

طريق اليدلرة رقم 85 - 78888 
العيون املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

د2د9د.
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تم  تحويل   د282  نون ر  6د  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
 - 85 »شلرع مكة طريق اليدلرة رقم 
»تجزئة  إج   املغرب«  العيون   78888
 78888  - )د  رقم  القدس  حي   787

العيون  املغرب«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3553/282.
865Iد

TYPE GESTION SERVICE

بيما اتغونس
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

TYPE GESTION SERVICE
 LOTIS AL MAJD LOT 276 BP

TANGER. LOTIS AL MAJD 9)د7 
 LOT 276 BP 7189 TANGER.،
90014، TANGER MAROC

بيدل اتغونس شركة ذات امليؤولية 
املحدومة)في طور التصفية(

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 27 زنقة 5 
بير احرشون طنجة - 8)988 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7(465

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل  د282  شتن ر  4د  في  املؤرخ 
بيدل  املحدومة  امليؤولية  شركة ذات 
88.888د  رأسدللهل  مبلغ  اتغونس  
 27 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان  مرهم 
زنقة 5 بير احرشون طنجة - 8)988 
املبكر  حل   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 
د85د  امللمة  الحكلم  وفقل  للشركة 
)3( من ضهير االلتزاملت والعقوم  في 

املغرب.

و حدم مقر التصفية ب 27 زنقة 5 
8)988 طنجة   - بير احرشون طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  الطللب  براهيم   الييد)ة( 
رقم   ( زنقة  إنلس  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   988(8 طنجة   3

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم 7د8)24.
866Iد

AUTO JUMEAUX

LogiGo
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LogiGo
CASA ، 20000، الدار البيضلء 

maroc
LogiGo شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 46 شلرع 
الزرقطوني ط 5 رقم 7د - 28888 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
دد5229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LogiGo
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نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع.

عنوان املقر االوتدلعي : 46 شلرع 
 28888  - 7د  رقم   5 ط  الزرقطوني 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : الكر�ضي  عدلم  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الكر�ضي  عدلم  الييد 
اقلمة بيتي سكن م س د ع دد ش25 
ح ح  28888 الدار البيضلء املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   
ومواطن مييري الشركة:

عنوانه)ا(  الكر�ضي  عدلم  الييد 
اقلمة بيتي سكن م س د ع دد ش25 
ح ح  28888 الدار البيضلء املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
9د  بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 9د889).
867Iد

STE IMEL SARL AU

STE IMEL SARL AU
شركة ذات امليؤولية املحدومة
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

STE IMEL SARL AU
89 زنقة املنفلوطي بللحييدة ، 

32888، الحييدة املغرب
STE IMEL SARL AU  شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

االول ، 89 زنقة املنفلوطي  - 32888 
الحييدة  املغرب .

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7د38.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تم  تحويل   د282  نون ر  8د  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
»الطلبق االول ، 89 زنقة املنفلوطي  - 
إج  »89  32888 الحييدة  املغرب » 

الحييدة     32888  - املنفلوطي   زنقة 
املغرب ».

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحييدة  بتلريخ 25 نون ر 

د282 تحت رقم 785.
I)86د

ILYADO CONSULTING

 SOCIETE EL HAJA FATIHA
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.د 2دER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE EL HAJA FATIHA SARL
AU شركة ذات ميؤولية محدومة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي كراج اوالم 
علي الوام ال رامية الفقيه بن صللح 
الفقيه بن صللح 23382 الفقيه بن 

صللح املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
4649

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير   84
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 SOCIETE EL HAJA FATIHA SARL

.AU
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الثوابل .
عنوان املقر االوتدلعي : كراج اوالم 
صللح  بن  الفقيه  ال رامية  الوام  علي 
بن  الفقيه   23382 بن صللح  الفقيه 

صللح املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  
مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد علقلي عبد الغلني :  888.د 
حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

الغلني  عبد  علقلي  الييد 
اوالم  مللك  اوالم  موار  عنوانه)ا( 
صللح  بن  الفقيه  ال رامية  الوام  علي 

23382 الفقيه بن صللح 23382.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
الغلني  عبد  علقلي  الييد 
اوالم  مللك  اوالم  موار  عنوانه)ا( 
صللح  بن  الفقيه  ال رامية  الوام  علي 

23382 الفقيه بن صللح 23382
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  صللح   بن  بللفقيه  االبتدائية 

25 ف راير د282 تحت رقم 75.
869Iد

ILYADO CONSULTING

STE ABDO PRO SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.د 2دER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE ABDO PRO SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 
تجلري رقم 85 تجزئة العلمرية شلرع 
9 مون ر  بني مالل 23888 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د27دد

دد  في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ف راير 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.ABDO PRO SARL AU
موام  بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء.
محل   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
تجلري رقم 85 تجزئة العلمرية شلرع 
23888 بني مالل  9 مون ر  بني مالل 

املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييد البشير عدر :  888.د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عدر  البشير  الييد 
املييرة د8 زنقة )8 رقم 53  23888 

بني مالل املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  عدر  البشير  الييد 
 23888 53 )8 رقم  د8 زنقة  املييرة 

بني مالل املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ 82 أبريل 

د282 تحت رقم 377.
878Iد

Conseil sarl

رضا نواك كاش
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Conseil sarl
 HAY OLD HMAID GR/A RUT 6د
 NR 18 KSAR EL KEBIR ، 92154،

KSAR EL KEBIR MAROC
رضل نواك كلش شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي بحي اوالم 
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احديد م/ب زنقة 7 رقم 5د القصر 

الكبير - 54د92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

38(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  د8 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
رضل   : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

نواك كلش.

تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االوتدلعي : بحي اوالم 
القصر  5د  7 رقم  زنقة  احديد م/ب 

الكبير - 54د92 القصر الكبير املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد محدد بلوط عنوانه)ا( حي 
5د  رقم   7 زنقة  م/ب  احديد  اوالم 

القصر الكبير 54د92 القصر الكبير 

املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد محدد بلوط عنوانه)ا( حي 
5د  رقم   7 زنقة  م/ب  احديد  اوالم 

القصر الكبير 54د92 القصر الكبير 

املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  الكبير   بللقصر  االبتدائية 

تحت رقم -.

Iد87د

BSK IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

BSK IMMOBILIER
97د شلرع املقلومة الطلبق 6 ، 
28888، الدار البيضلء املغرب

BSK IMMOBILIER  شركة ذات 
امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 97د شلرع 
املقلومة الطلبق 6 - 28888 الدار 

البيضلء  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

د423د5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  غشت  2د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BSK  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

. IMMOBILIER
شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
العقلرية  أو املعلمالت  العقلرات  وبيع 

ااخر .
97د   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 28888  -  6 الطلبق  املقلومة  شلرع 

الدار البيضلء  املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
38 حصة    : لطفي  مهدي  الييد 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد عثدلن العروي :  48 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
 38   : الييد عبد الخللق وحيدي 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لطفي  مهدي  الييد 
إقلمة ليل  أ 3 رقم 2 مديونة 29498  

الدار البيضلء  املغرب.

عنوانه)ا(  العروي  عثدلن  الييد 
)د  عدلرة  2د  ه  ج  امليتقبل  إقلمة 
رقم 2د سيدي معروف 28528 الدار 

البيضلء  املغرب.
وحيدي  الخللق  عبد  الييد 
عنوانه)ا( وديلة 85 زنقة 63د رقم 7 

28448 الدار البيضلء  املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  العروي  عثدلن  الييد 
)د  عدلرة  2د  ه  ج  امليتقبل  إقلمة 
رقم 2د سيدي معروف 28528 الدار 

البيضلء  املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 38 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

غشت د282 تحت رقم 38892.
872Iد

ILYADO CONSULTING

  STE S.NOUH
ARCHITECTURE  SARL AU
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.د 2دER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
  STE S.NOUH  ARCHITECTURE
SARL AU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 
الثلني تجزئة ونلح بلوك 83 رقم 85  
بني مالل 23888 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5د9دد

8د  في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  شتن ر 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
 S.NOUH  ARCHITECTURE  SARL

.AU
العدلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

والنشلط الهند�ضي
الطلبق   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الثلني تجزئة ونلح بلوك 83 رقم 85  

بني مالل 23888 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
888.د    : اليويلمي  نوح  الييد 

حصة بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  اليويلمي  نوح  الييد 
الرقم  د8  املهدي  تجزئة  سومية  حي 
مالل  بني   23888  . مالل  بني   25

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  اليويلمي  نوح  الييد 
الرقم  د8  املهدي  تجزئة  سومية  حي 
مالل  بني   23888  . مالل  بني   25

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر د282 تحت رقم )97.
873Iد

ILYADO CONSULTING

 SOCIETE OLIVE BENI
MELLAL SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتدلعي للشركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.د 2دER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE OLIVE BENI MELLAL
SARL AU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الطلبق 

الثلني شلرع ابن خلدون عدلرة رقم 

77  بني مالل  23888 بني مالل 

املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

8353د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

د282 تم  تحويل   املؤرخ في )2 يونيو 

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
خلدون  ابن  شلرع  الثلني  »الطلبق 

عدلرة رقم 77  بني مالل  23888 بني 

  IL مالل املغرب« إج  »اكروبول 3دـ ) ـ

الكلئن بلقليم بني مالل ودلعة اوالم 

مالل   بني   23888 مالل  بني    . مبلرك 

املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 38 بتلريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر د282 تحت رقم د82د.

874Iد

COMPTA-FISC

بروديسوفت
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

COMPTA-FISC

 IMM د( AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

برومسيوفت شركة ذات امليؤولية 

املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي متجر رقم 

د3 و متجر رقم 33 شلرع هلرون 

الرشيد بالص مارم مكنلس - 58888 

مكنلس املغرب           

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

54683

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  دد 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

برومسيوفت.

بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

و  االلكترونية،  و  املعلوملتية  االوهزة 

الخدملت املتنوعة.

متجر   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
رقم د3 و متجر رقم 33 شلرع هلرون 

الرشيد بالص مارم مكنلس - 58888 

مكنلس املغرب           .

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد انس واحي :  333,34 حصة 

بقيدة 33.333,34 مرهم للحصة .

 333,33   : بلخويي  املهدي  الييد 

مرهم   33.333,33 بقيدة  حصة 

للحصة .

 333,33   : اوعلي  الحيين  الييد 

مرهم   33.333,33 بقيدة  حصة 

للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد انس واحي عنوانه)ا( اقلمة 
االول  امريس  زنقة  6د  شقة  سعيدة 

م ج مكنلس 58888 مكنلس املغرب.

عنوانه)ا(  بلخويي  املهدي  الييد 

تجزئة وليلي رقم 46 شقة 4 البيلتين 

مكنلس 58888 مكنلس  املغرب.

عنوانه)ا(  اوعلي  الحيين  الييد 
2د زنقة وودة اقلمة االهلجي 2 شقة ) 

م ج مكنلس 58888 مكنلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد انس واحي عنوانه)ا( اقلمة 
سعيدة شقة 6د زنقة امريس االول م 

ج مكنلس 58888 مكنلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   82 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4785       .

875Iد

ويكو سيرفيس

BAMAJD
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ويكو سيرفيس
 bd zerktouni residence 482
 al mahdi 482 bd zerktouni

 residence al mahdi، 20010،
Casablanca املغرب

BAMAJD شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي د) زنقة 
الهدهد - 8د288 الدارالبيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
75)4د2.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
حل  تقرر  د282  نون ر   86 في  املؤرخ 
ذات  محدومة  ميؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    BAMAJD الوحيد  الشريك 
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
 - الهدهد  زنقة  د)  اإلوتدلعي  مقرهل 
نتيجة  املغرب  الدارالبيضلء  8د288 
ل : قلة املوارم و املنلفية و غالء املوام 

االولية .
و حدم مقر التصفية ب د) زنقة 
الهدهد املغرب 8د288 الدارالبيضلء 

املغرب. 
و عين:

و  منجور  عبدالفتلح   الييد)ة( 
عنوانه)ا( 5 زنقة كولز  انفل 8د288 
)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: د) زنقة الهدهد
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 8( بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

ملرس 8د28 تحت رقم 4279.

876Iد

ORI IDRISSI SARL AU

ORI IDRISSI
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتدلعي للشركة

ORI IDRISSI SARL AU
4دزنقة الحيين الخضلر الطلبق 3 

الشقة ب6 فلس ، 38888، فلس 

املغرب

ORI IDRISSI  شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 4دزنقة 

الحيين الخضلر الطلبق 3 الشقة 

ب6 فلس ، 38888، فلس املغرب - 

38888 فلس  املغرب.

تحويل  املقر االوتدلعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3د)65.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 

تحويل   تم   د282  ملي   24 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحلجي  االوتدلعي  املقر 
الطلبق  الخضلر  الحيين  «4دزنقة 

38888، فلس   ، الشقة ب6 فلس   3

إج   املغرب«  فلس    38888  - املغرب 
بالم  8د  الزنقة  الشقةد   32 »رقم 

فلس     38888  - الورم  سهب  الشلمي 

املغرب«.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   86 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 4525.

877Iد

CECOGEL / SARL

DAILY NAVETTE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C د° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

DAILY NAVETTE شركة ذات 
امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرهل اإلوتدلعي وودة، 
زنقة الدار البيضلء 36، اقلمة قهوي 
عدر شقة دد الطلبق ااول - 68888 

وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
د3692.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تقرر  د282  أكتوبر  دد  في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  حل شركة 
رأسدللهل  مبلغ    DAILY NAVETTE
مقرهل  وعنوان  مرهم  88.888د 
اإلوتدلعي وودة، زنقة الدار البيضلء 
دد  شقة  عدر  قهوي  اقلمة   ،36
الطلبق ااول - 68888 وودة املغرب 

نتيجة ل : عدم استدرارية املشروع.
وودة،  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
اقلمة   36 رقم  البيضلء  الدار  زنقة 
قهوي عدر، الشقة رقم دد. - 68888 

وودة املغرب. 
و عين:

القلمر  عبد  قلعلوي   الييد)ة( 
اامل  تجزئة  وودة،  عنوانه)ا(  و 
املغرب  وودة   68888 اليعيدية 

كدصفي )ة( للشركة.
الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 3866.
I)87د

ECOGEF

LITANI TRAV
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 5د

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
LITANI TRAV شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي مكلزة رقم 
3 عدلرة س اقلمة نعدة الجديدة - 

24888 الجديدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
3د33د.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
تدت  )د28  أكتوبر  5د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
زرواجي  حنلن  )ة(  الييد  تفويت 
88) حصة اوتدلعية من أصل 88) 
مصطفى  )ة(  الييد  لفلئدة   حصة 

ايت اسيط بتلريخ 5د أكتوبر )د28.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 87 نون ر 

)د28 تحت رقم 3)9.
879Iد

CECOGEL / SARL

OMA ALU
شركة ذات امليؤولية املحدومة

قفل التصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C د° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
OMA ALU شركة ذات امليؤولية 

املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : وودة، 
زنقة تلزة تجزئة أوراوي رقم 78د - 

68888 وودة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
85د29.

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
د282 تقرر حل  85 أكتوبر  املؤرخ في 
امليؤولية  ذات  شركة   OMA ALU
مرهم   588 رأسدللهل  مبلغ  املحدومة 
وودة،  اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 
 - 78د  رقم  أوراوي  تجزئة  تلزة  زنقة 
لعدم  نتيجة  املغرب  وودة   68888

استدرارية املشروع.

و عين:
و  بوكليدي  وليد   الييد)ة( 
عنوانه)ا( وودة، الطلبق الثلني شقة 
رقم 83 تجزئة املير زنقة تلزة 68888 

وودة املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 
وودة،  وفي  د282  أكتوبر   85 بتلريخ 
 - 78د  رقم  اوراوي  تجزئة  تلزة  زنقة 

68888 وودة املغرب.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   89 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

د282 تحت رقم 46)3.
8I)8د

ILYADO CONSULTING

 STE GLACIER AL OKOSOR
SARL AU

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.د 2دER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE GLACIER AL OKOSOR
SARL AU شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي محل 6د-
7د حي رميلة شلرع ابوظبي  بني مالل 

23888 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤولية 
محدومة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
د892د

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  ينلير  د8 
ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 
.GLACIER AL OKOSOR SARL AU

غرض الشركة بإيجلز : مقهى.
عنوان املقر االوتدلعي : محل -6د
7د حي رميلة شلرع ابوظبي  بني مالل 

23888 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
املعطلوي  املصطفى  الييد 
مرهم  88د  بقيدة  حصة  888.د    :

للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
املعطلوي  املصطفى  الييد 
مالل  بني   23888 ايطلليل  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
املعطلوي  املصطفى  الييد 
مالل  بني   23888 ايطلليل  عنوانه)ا( 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتلريخ د2 ينلير 

د282 تحت رقم 73.
Iد)8د

ALLEGEANCE CONSULTING

ISMOH SERVICES SARL
شركة ذات امليؤولية املحدومة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سلحة الرومني تقلطع شلرع طلنطلن 
و شلرع لبنلن اقلمة لينى رقم د5&58 

، 98888، طنجة املغرب
ISMOH SERVICES SARL شركة 
ذات امليؤولية املحدومة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرغ وجي 
العهد رقم 65د  - 98888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7(883

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
حل  تقرر  د282  نون ر   89 في  املؤرخ 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 
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مبلغ    ISMOH SERVICES SARL
وعنوان  مرهم  88.888د  رأسدللهل 
مقرهل اإلوتدلعي شلرغ وجي العهد رقم 
65د  - 98888 طنجة املغرب نتيجة 

ل : انخفلض رقم املعلمالت .
شلرغ  ب  التصفية  مقر  حدم  و 
وجي العهد رقم 65د  - 98888 طنجة 

املغرب. 
و عين:

بولعواجي  اسدلعيل    الييد)ة( 
شلرع   3 الجيراري  حي  عنوانه)ا(  و 
 98888  43 رقم  امليلفر  علئشة 
طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدوم  اإلقتضلء  وعند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخلبرة  محل  لهم 
العقوم و الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

- :
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  د8  بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

د282 تحت رقم دد8)24.

2I)8د

ste al moustakbal conseil

STE LIFE-HOUSE-
LOCATION

شركة ذات امليؤولية املحدومة
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app دد
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
 STE LIFE-HOUSE-LOCATION
شركة ذات امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
مشرع بلقصيري مكلتب الواحة 
الطلبق الثللث مكتب رقم 5د 

ااطلس فلس - 38888 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

78257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر   22
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.LIFE-HOUSE-LOCATION
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.
شلرع   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
الواحة  مكلتب  بلقصيري  مشرع 
5د  رقم  مكتب  الثللث  الطلبق 
ااطلس فلس - 38888 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
الييدة نلمية لكحل :  788 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
الييد كريم العالمي :  388 حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لكحل  نلمية  الييدة 
تجزئة   3 الشقة  د  لينل  اقلمة 
 38888 3 حي االزهر فلس  سي رونور 

فلس املغرب.
عنوانه)ا(  العالمي  كريم  الييد 
تجزئة   3 الشقة  د  لينل  اقلمة 
 38888 3 حي االزهر فلس  سي رونور 

فلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  لكحل  نلمية  الييدة 
تجزئة   3 الشقة  د  لينل  اقلمة 
 38888 3 حي االزهر فلس  سي رونور 

فلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  6د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 29د5.
3I)8د

شركة ابهوش للخدملت

 YEDAHALU
MULTISERVICES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ابهوش للخدملت
شلرع مكة عدلرة الصللحي الطلبق 
االول رقم 84 العيون ، 8د788، 

العيون املغرب
  YEDAHALU MULTISERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع 
ابو وهلم رقم د8د حي القصبة  - 

78888 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6725

بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تدت  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 

املصلمقة عل  :
محدد   سيدي  )ة(  الييد  تفويت 
من  اوتدلعية  حصة  25د  بللعللم 
)ة(  الييد  لفلئدة   258 حصة  أصل 

عدلم غلجي بتلريخ 5د نون ر د282.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3554/282.
4I)8د

شركة ابهوش للخدملت

 YEDAHALU
MULTISERVICES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القلنوني للشركة

شركة ابهوش للخدملت
شلرع مكة عدلرة الصللحي الطلبق 
االول رقم 84 العيون ، 8د788، 

العيون املغرب
  YEDAHALU MULTISERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرهل االوتدلعي شلرع 
ابو وهلم رقم د8د حي القصبة  - 

78888 العيون .
تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6725
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تحويل  تم  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 

القلنوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات ميؤولية محدومة ذات الشريك 
امليؤولية  ذات  »شركة  إج   الوحيد« 

املحدومة«.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3554/282.

5I)8د

شركة ابهوش للخدملت

 YEDAHALU
MULTISERVICES

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين ميير وديد للشركة

شركة ابهوش للخدملت
شلرع مكة عدلرة الصللحي الطلبق 
االول رقم 84 العيون ، 8د788، 

العيون املغرب
   YEDAHALU MULTISERVICES
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي شلرع ابو 

وهلم رقم د8د حي القصبة - 78888 
العيون املغرب.

تعيين ميير وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6725
بدقت�ضى الجدع العلم اإلستثنلئي 
تعيين  تم  د282  نون ر  5د  في  املؤرخ 
غلجي  الييد)ة(  للشركة  وديد  ميير 

عدلم كديير وحيد
تبعل لقبول استقللة امليير.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بللعيون   االبتدائية 

د282 تحت رقم د3554/282.

6I)8د

HORICOM

ALBINAE ALKAOUIM
شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدلل الشركة

HORICOM
AV HASSAN II APPT N°4 VNد2-
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 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

ALBINAE ALKAOUIM شركة ذات 
ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي حي 

العصفور رقم د) تجزئة الراشيدية 
بلخير الزهور د  - 38888 فلس 

املغرب.
رفع رأسدلل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
5)د23.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 
رفع  تم  د282  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
رأسدلل الشركة بدبلغ قدره »27.888 
إج   مرهم« أي من »473.888 مرهم« 
«588.888 مرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر  7د  بتلريخ  بفلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5)د5.
7I)8د

HORICOM

DISPLANET
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HORICOM
-AV HASSAN II APPT N°4 VNد2

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

DISPLANET شركة ذات امليؤولية 
املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي تجزئة 
رقم 9) محل رقم 2 تجزئة شرف  - 

58888 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

54745
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر   89
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.DISPLANET
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلقير
أشغلل البنلء املختلفة 

التجلرة.
تجزئة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة شرف    2 9) محل رقم  رقم 

58888 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:
 -

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  محدد  حيني  الييد 
الشرف  تجزئة   2 الطلبق   (9 عدلرة 

شقة 6 58888 مكنلس املغرب.
عنوانه)ا(  علمل  العديم  الييد 
 58888 اروامزين  الضيق  مرب   25

مكنلس املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  محدد  حيني  الييد 
الشرف  تجزئة   2 الطلبق   (9 عدلرة 

شقة 6 58888 مكنلس املغرب
عنوانه)ا(  علمل  العديم  الييد 
 58888 اروامزين  الضيق  مرب   25

مكنلس املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   22 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5884.
I))8د

taza gold car

TAZA GOLD CAR
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

taza gold car
شقة رقم 3 زنقة ابن الخطيب عدلرة 
الغريب تلزة ، 35888، تلزة املغرب
TAZA GOLD CAR شركة ذات 

امليؤولية املحدومة
وعنوان مقرهل اإلوتدلعي الشقة 

رقم 3 عدلرة الغريب بزنقة ابن 
الخطيب - 35888 تلزة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  أكتوبر  9د 
امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TAZA  : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل 

.GOLD CAR
كراء    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الييلرات بدون سلئق.
الشقة   : االوتدلعي  املقر  عنوان 
ابن  بزنقة  الغريب  عدلرة   3 رقم 

الخطيب - 35888 تلزة املغرب.
أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:
458 حصة    : نهيلة كريم  الييدة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
458 حصة    : الييد بلومن انلس 

بقيدة 88د مرهم للحصة .
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :
نهيلة كريم عنوانه)ا( حي  الييدة 
9د  رقم  البصري  تجزئة  مللك  املم 

تلزة 35888 تلزة املغرب.
عنوانه)ا(  انلس  بلومن  الييد 
موالي  حي  نييم  اقلمة  5د  شقة 

يوسف تلزة 35888 تلزة املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
نهيلة كريم عنوانه)ا( حي  الييدة 
9د  رقم  البصري  تجزئة  مللك  املم 

تلزة 35888 تلزة املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون ر   85 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

د282 تحت رقم 573.

9I)8د

AUTO JUMEAUX

WAMA DENTAIRE

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

WAMA DENTAIRE

CASA ، 20000، الدار البيضلء 

maroc

WAMA DENTAIRE شركة ذات 

ميؤولية محدومة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي : 39 شلرع 

لال اليلقوت الطلبق 5 الشقة م - 

8)288 الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

د692د3.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�ضى 

د282 تقرر حل  دد أكتوبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   WAMA DENTAIRE

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد مبلغ رأسدللهل 58.888 مرهم 

شلرع   39 اإلوتدلعي  مقرهل  وعنوان 

 - م  الشقة   5 الطلبق  اليلقوت  لال 

8)288 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

إلستحللة إستدرار نشلط الشركة.

و عين:

الييد)ة( االمين   عيش و عنوانه)ا( 

5 سيدي معروف   تجزئة اليالم رقم 

املغرب  البيضلء  الدار   28888

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقلم الجدعية الختلمية 

بتلريخ دد أكتوبر د282 وفي 39 شلرع 

 - م  الشقة   5 الطلبق  اليلقوت  لال 

8)288 الدار البيضلء املغرب.

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 3د3د8).

898Iد
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AUTO JUMEAUX

 BAYA technologie maroc«
»BTM

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTM

CASA ، 20330، الدار البيضلء 

maroc

 BAYA technologie maroc «BTM»

شركة ذات ميؤولية محدومة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي 332 شلرع 

إبراهيم روماني ط 5 ش د2 إقللة 

الريحلن - 28338 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤولية 

محدومة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

523225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  دد 

ميؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدومة 

بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدومة  ميؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BAYA« : اإلقتضلء بدختصر تيديتهل

.technologie maroc «BTM

االعدلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

كلمرات  بيع   و  تركيب  و  الكهربلئية 

املراقبة و وديع االنشطة املعلوملتية.

عنوان املقر االوتدلعي : 332 شلرع 

إقللة  د2  ش   5 ط  روماني  إبراهيم 

البيضلء  الدار   28338  - الريحلن 

املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

8.888د  الشركة:   رأسدلل  مبلغ 

مرهم، مقيم كللتلجي:

الييد بعلية حين  :  88د حصة 

بقيدة 88د مرهم للحصة .

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 
وصفلت ومواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  حين   بعلية  الييد 
 86 د8 رقم  د7 ط  ميلر الضخلمة ع 
البيضلء  الدار   28888 بوسكورة 

املغرب.
والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:
عنوانه)ا(  حين   بعلية  الييد 
 86 د8 رقم  د7 ط  ميلر الضخلمة ع 
البيضلء  الدار   28888 بوسكورة 

املغرب
بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

نون ر د282 تحت رقم 269د8).
Iد89د

ACDEN

 SCHUNK SONOSYSTEMS
MAROC

إعالن متعدم القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 SCHUNK SONOSYSTEMS
MAROC  »شركة ذات امليؤولية 
املحدومة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهل االوتدلعي: عدلرة 

8د شلرع الجيش امللكي املكتب 3                                
- - قنيطرة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.49895
بدقت�ضى الجدع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 5د أكتوبر د282
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم د: الذي ينص عل  مليلي: 
بنلًء عل  محضر املدثل القلنوني للفرع 
ااخير  قرر   ، د8/282د/5د  بتلريخ 
كددثل  صالحيلته  من  وزء  تفويض 
قلنوني للفرع ، مع احترام الصالحيلت 
اام.  الشركة  قبل  من  إليه  املوكلة 
 SCHUNK SONOSYTEMS»
الخرمي   أسلمة  الييد  إج :   »GmbH
بدكنلس  9)9د/د/د3  بتلريخ  مزمام 

لبطلقة  وحلمل  الجنيية  مغربي 

 D99468د عدم  الوطنية  التعريف 

 SCHUNK بشركة   ميتخدم   ،

SONOSYSTEMS املغرب ؛ و الييد 

بتلريخ  مزمام   ، الحيدر  بنعي�ضى 

سليدلن  بييدي  5)9د/86/87  

لبطلقة  وحلمل  الجنيية  مغربي   ،

 GAالتعريف الوطنية عدم  )2972د

 SCHUNK بشركة  ميتخدم   ،

للتصرف   املغرب   SONOSYSTEMS

منفرم  بشكل  و  حدة  عل   واحد  كل 

كدندوب للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�ضي التللية: 

بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

لم يتك تغيير اي بند

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون ر 

د282 تحت رقم 2دد9).

892Iد

HORICOM

TECHNO PLATRE
شركة ذات امليؤولية املحدومة

تأسيس شركة

HORICOM

-AV HASSAN II APPT N°4 VNد2

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TECHNO PLATRE شركة ذات 

امليؤولية املحدومة

وعنوان مقرهل اإلوتدلعي رقم د22 

الطلبق اار�ضي ريلض اإلسدلعيلية 

ايت والل - 58888 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤولية 

املحدومة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

54753

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�ضى  
القلنون  إعدام  تم  د282  نون ر  2د 

امليؤولية  ذات  لشركة  ااسل�ضي 

املحدومة بلملديزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤولية املحدومة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتهل  بدختصر  اإلقتضلء 

.TECHNO PLATRE

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الجبس

أشغلل البنلء املختلفة.

عنوان املقر االوتدلعي : رقم د22 

اإلسدلعيلية  ريلض  اار�ضي  الطلبق 

ايت والل - 58888 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

88.888د  مبلغ رأسدلل الشركة:  

مرهم، مقيم كللتلجي:

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء 

وصفلت ومواطن الشركلء :

الييد عتو املختلر عنوانه)ا( رقم 

اإلسدلعيلية   ريلض  طه  تجزئة   38

58888 مكنلس املغرب.

الرحيم  عبد  بوصدو  الييد 

الينبلة  تجزئة  دد  رقم  عنوانه)ا( 

النعيم 5 58888 مكنلس املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  بوصدو  الييد 

 5 النعيم  الينبلة  تجزئة  دد  رقم 

58888 مكنلس املغرب.

الييد عتو محدد عنوانه)ا( رقم 

الينبلة  تجزئة  ااول  الطلبق  دد 

النعيم 5 58888 مكنلس املغرب.

والعلئلية  الشخصية  ااسدلء   

ومواطن مييري الشركة:

الييد عتو محدد عنوانه)ا( رقم 

الينبلة  تجزئة  ااول  الطلبق  دد 

النعيم 5 58888 مكنلس املغرب

عنوانه)ا(  رشيد  بوصدو  الييد 

 5 النعيم  الينبلة  تجزئة  دد  رقم 

58888 مكنلس املغرب

بلملحكدة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتلريخ  بدكنلس   التجلرية 

د282 تحت رقم 5832.
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجلري

ملف رقم : 38376د
حيلب 6895د

اامين  ايدلن  الييدة  فوتت 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  الدمنلت، 
لفلئدة   D68د4د( رقم  الوطنية 
الييد مرام مرشيد، الحلمل لبطلقة 
 BE644743 رقم  الوطنية  التعريف 
الحلملة  مرشد،  نلمية  والييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
التجلري  ااصل  مجدوع   ،BE944دد
وهو عبلرة عن محل تجلري لصللون 
النور«  »صللون  امليمى  حالقة 
 25 النور  البيضلء  بللدار  واملتواود 

زنقة ازملق حي الراحة.
تحت  التجلري  بللسجل  واملسجل 

رقم 423822.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
بللدار  التجلري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أول  ماخل  البيضلء 
ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  )5د( 

والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

34 مكرر

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء
بيع حق اإليجلر

ملف رقم : 38398د
حيلب 6424د

 TALEM BAKERY« فوتت 
 GEPACO« سلبقل وشركة »MAROC
املدثلة  حلليل   »BAKERY MAROC
من طرف الييدة ام هلني الدووجي، 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
محدد  والييد   BE768(68 رقم 
لبطلقة  الحلمل  غلزي،  يلسين 
 T28د55د رقم  الوطنية  التعريف 
لفلئدة شركة »LBOFOOD« املدثلة 
يلسين،  حين  الييد  طرف  من 
الوطنية التعريف  لبطلقة  الحلمل 

حق  مجدوع   ،BE4669د Y رقم   
البيضلء  بللدار  واملتواود  اإليجلر 
79د زاوية شلرع لندن وشلرع املقلومة 
بللسجل  واملسجل  اليلطلن  مرس 

التجلري تحت رقم 354595.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
بللدار  التجلري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أول  ماخل  البيضلء 
ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  )5د( 

والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

35 مكرر

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء
تفويت حقوق مشلعة في أصل 

تجلري
ملف رقم : 38394د

حيلب 6533د
فوت الييد علمل سعيد، الحلمل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
BE758235 والييدة سومية سعيد، 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
رقم BE777488 لفلئدة الييد عزيز 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  منتصر، 
مجدوع   ،BE72372( رقم  الوطنية 
التجلري  ااصل  في  املشلعة  الحقوق 
شلرع  8د  البيضلء  بللدار  املتواود 
املالبس  لبيع  املعد  أرسالن  شكيب 

الجلهزة.
تحت  التجلري  بللسجل  واملسجل 

رقم )32977.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
بللدار  التجلري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أول  ماخل  البيضلء 
ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  )5د( 

والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

36 مكرر

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء
بيع أصل تجلري

ملف رقم : )3839د
حيلب 6547د

فداني،  محدد  الييد  فوت 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
اليعدية  والييدة   B632655 رقم 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  عريف، 
لفلئدة   B65ددد( رقم  الوطنية 
الحلمل  الحداوي،  هشلم  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
التجلري  ااصل  مجدوع   ،BL(853
املتواود  شعبي  حدلم  في  املتدثل 
الكبير  الحزام  شلرع  البيضلء  بللدار 
اليوماء  الصخور  املحددي  الحي 

الفوارات الرقم 9د.
تحت  التجلري  بللسجل  واملسجل 

رقم 538)2/35)2627.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
بللدار  التجلري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أول  ماخل  البيضلء 
ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  )5د( 

والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

37 مكرر

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء
هبة حقوق مشلعة في أصل تجلري

ملف رقم : 38488د
حيلب 6687د

فوت ورثة الدهبي احدد :
الحلملة  نعيدة،  الذهبي  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

2459دB4؛
الييدة الذهبي خديجة، الحلملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

B482295؛ 
الحلملة  علئشة،  الذهبي  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

)B695؛ 

اليعدية،  الذهبي  الييدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

رقم 79)99دB؛ 

الحلملة  مينة،  الذهبي  الييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

2468دB4؛ 

الحلملة  وديلة،  الذهبي  الييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

79دB476؛ 

الحلملة  آسية،  الذهبي  الييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

BE463497؛ 

الحلملة  كريدة،  الذهبي  الييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

968دBE64؛ 

الحلمل  إبراهيم،  الذهبي  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

BE48(433؛ 

الحلمل  أسلمة،  الذهبي  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

BL3(433؛ 

يوسف،  سعيد  ايت  الييد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

رقم TA64592؛ 

سنلء،  سعيد  ايت  الييدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

رقم TA52674؛ 

خديجة،  سعيد  ايت  والييدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.TA39343 رقم

مصطفى  الذهبي  الييد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.BE2رقم د2ددد

فلاصل  املشلعة  الحقوق  هبة 

البيضلء  بللدار  املتواود  التجلري 

د  رقم  الحين  سهيل  زنقة   54/58

و 7د امليتغل في بيع ااثواب الجدلة 

املسجل بللسجل التجلري تحت رقم 

44د484.

 II.  -  إعالنات قضائية
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تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 

بللدار  التجلري  السجل  مكتب 

عشر  خدية  أول  ماخل  البيضلء 

ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  )5د( 

والثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

38 مكرر

املحكدة  التجلرية بللدارالبيضلء

ملف عدم : 4د384د

حيلب :  8)67د
بيع حقوق مشلعة اصل تجلري

اكوزال  حيون  الييد    : فوت 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.B384969

الحرتلق   مو�ضى  الييد   : لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.B2865)د
التجلري  ااصل  نصف  تفويت 

بللدارالبيضلء  املتواود  ملقهى  املعد 

بللسجل  واملسجل  نلسيونلل  زنقة   6

التجلري تحت عدم )د4د4د.

التعرضلت  فإن  وبذلك 

بلملحكدة  الضبط  بدكتب  تسجل 
التجلري  السجل  مكتب  التجلرية 

خدية  أول  ماخل  بللدارالبيضلء 

ااوج   للنشرة  املواجي  يومل  عشرا 

والثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

89 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
استدراك خطإ وقع بللجريدة 

الرسدية د569 بتلريخ 24 نوفد ر 

د282 بلإلعالن الذي يحدل

 رقم 98مكرر الصفحة )2328

بدال من :

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء

ملف عدم : )د384د

حيلب :  6938د

بيع حق كراء تجلري
.....................................................
...........................................................
الحلمل  رشيد  بوكرن  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.W26447د
الحلمل  رشيد  بوكرن  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.W65د((
النشرة ااوج 

يقرأ :
املحكدة التجلرية بللدار البيضلء

ملف عدم : )د384د
حيلب :  6938د

بيع حق كراء تجلري
.....................................................

..........................................................
الحلمل  رشيد  بوكرن  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.W26447د
الحلمل  هللا  عبد  بوكرن  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.W65د((
النشرة ااوج 
)البلقي بدون تغيير.(

املحكدة التجلرية بللدار البيضلء
ملف عدم : )د384د

حيلب :  6938د

بيع حق كراء تجاري
فوت :

الحلمل  رشيد  بوكرن  الييد 
.Wلبطلقة التعريف الوطنية 26447د
الحلمل  هللا  عبد  بوكرن  الييد 
 .Wلبطلقة التعريف الوطنية ))65د
الحلملة  احييني  فلطدة  الييدة 
.W9لبطلقة التعريف الوطنية 9)9د
الحلملة  بوكرن  نبيلة   الييدة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.W73948د
الحلملة  بوكرن  ليل    الييدة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.Wد7394د
الحلملة  بوكرن  نعيدة   الييدة 
.Wلبطلقة التعريف الوطنية د578)د

الحلملة  بوكرن  فلطدة   الييدة 
 .N64346 لبطلقة التعريف الوطنية
لفلئدة :  الييد عدر الشرامي الحلمل 
.U59653 لبطلقة التعريف الوطنية
الكراء  في  مشلعة  حقوق  تفويت 
شلرع  49د  بللدارالبيضلء  املتواود 
بللسجل  واملسجل  اليلقوت  اللة 

التجلري عدم 892)896/44)44.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
أول  ماخل  التجلري  السجل  مكتب 
للنشرة  املواجي  يومل  عشرا  خدية 

ااوج  والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

90 مكرر

املحكدة  التجلرية بللدارالبيضلء
ملف عدم : 38428د

حيلب :  6924د

بيع أصل تجاري
فوت : 

الحلمل  اشكوت  احدد  الييد 
.B336(8( لبطلقة التعريف الوطنية
الحلمل  ابلغن  هللا  عبد  الييد 

.B2366( لبطلقة التعريف الوطنية

لفلئدة :
الحلملة  عالني  حلفظة  الييدة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.QA54(22
الدشري  الرحدلن  عبد  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.BJ27453د
مجدوع ااصل التجلري املعد لبيع 
املتواود  بللتقييط  الغذائية  املوام 
زنقة   73 سلبقل  بللدارالبيضلء 
مينيلدونتلنت شلرع وحلليل )56 شلرع 

عالل بن احدد  امكيك(.
وغير مسجلون بللسجل التجلري.
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
أول  ماخل  التجلري  السجل  مكتب 
للنشرة  املواجي  يومل  عشرا  خدية 

ااوج  والثلنية.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

91 مكرر

املحكدة  التجلرية بللدارالبيضلء
ملف عدم : 38422د

حيلب :  2د69د
هبة حقوق مشلعة اصل تجلري

فوتت : 
الحلملة  برامة  كديليل  الييدة 
.B287623 لبطلقة التعريف الوطنية
الحلملة  برامة  فكرية  الييدة 
.B287627 لبطلقة التعريف الوطنية

لفلئدة :
الحلمل  برامة  محدد  الييد 

.B44548 لبطلقة التعريف الوطنية
الحلمل  برامة  سعيد  الييد 
.B435(7لبطلقة التعريف الوطنية د
هبة حقوق مشعة 6/2 من املحل 
بللدارالبيضلء  املتواود  التجلري 
املشروحي  بوشعيب  زنقة   42/44
عدم  التجلري  بللسجل  واملسجل 

.3(8288
تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 
التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 
أول  ماخل  التجلري  السجل  مكتب 
للنشرة  املواجي  يومل  عشرا  خدية 

ااوج  والثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

92 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم 66د

حيلب رقم : 37)3
بيع أصل تجلري

في  العرفي املؤرخ  العقد   بدقت�ضى 

بدراكش  املسجل  د282  سبتد ر   27

كنلش  د282  أكتوبر  2د  بتلريخ 

3676) أمر بلستخالص رقم 73299 

توصيل رقم د6د25.

بلع :

بن  عدلرة  الرحيم  عبد  الييد 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  هللا،  عبد 

.E2677(7 الوطنية رقم

 23 رقم  ملشو  بتجزئة   : سكنله 

مراكش.

محدد،  بن  بنبة  ووام  للييد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
.EE45587( رقم
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الجديد  مرب  بلليبتيين   : سكنله 
رقم 5 مراكش.

للدتجر  التجلري  االصل  وديع 
رقم  اوزال  ام  اتفلق  بقيلرية  الكلئن 
امللمية  عنلصره  بجديع  مراكش   9
املالبس  لبيع  املخصص  واملعنوية، 
التجلري  بللسجل  املقيد  الجلهزة 
تحت  بدراكش  التجلرية  بلملحكدة 
 788.888 قدره  بثدن   77586 رقم 

مرهم.
أعاله  املذكورة  البلئع  مائني  فعل  
قيم  اج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم  في  وينتهي  االول  االعالن   نشر 

5د من نشر االعالن الثلني.
االعالن االول

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

80 مكرر

  املحكدة التجلرية بدراكش
ملف رقم : 67د/د282

حيلب رقم : 33)3

بيع أصل تجلري حصة في شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى   
فلتح نوفد ر د282 املسجل بدراكش 
قدمت   ، د282  نوفد ر   ( بتلريخ 
الحلملة  التلشفيني  مجيدة  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.M24885د
الزيتون  تجزئة   9(  : اليلكنة 

محلميد 9 مراكش.
 PHARMACIE OSCAR لشركة 

.MARRAKECH SARL AU
مراكش،  أوسكلر  فرم�ضي  شركة 
املحدومة  امليؤولية  ذات  شركة 

بديؤول وحيد.
 9( في  االوتدلعي  مقرهل  الكلئن 
في  9 مراكش  الزيتون محلميد  تجزئة 

طور التأسيس.
للدتجر  التجلري  االصل  وديع 
محلميد  الزيتون  تجزئة   9( الكلئن  
9 مراكش واملعد كصيدلية واملسجل 
بجديع   79294 التجلري  بللسجل 
في  كحصة  واملعنوية  امللمية  عنلصره 
الشركة قوم بدبلغ 88.888) مرهم.

أعاله  املذكورة  البلئع  مائني   فعل  
قيم  اج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم في  وينتهي  االول  االعالن   نشر 

 5د من نشر االعالن الثلني.
االعالن االول

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

81 مكرر

  املحكدة التجلرية بدراكش
ملف رقم : )6د/د282

حيلب رقم : )3)3

تقديم  أصل تجلري حصة في شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  ومسجل  د282  يونيو   38
الييد  قدم  د282،  يوليو   29 بتلريخ 
الحلمل  اللطيف  عبد  العدلوني 
رقم  الوطنية  التعريف  للبطلقة 
قرطبة  بزنقة  واليلكن   E75(8(
الشدلجي  النخيل   2 مجلط   29 رقم 
لفلئدة  التجلري  االصل  مراكش 
الشركة »صيدلية االمل كش« وديع 
 32 الكلئن مقرهل ب  التجلري  االصل 
سيدي بولعبلم عرصة الغزاجي املدينة 
واملسجل  لصيدلية  واملعد  مراكش، 
6د358  رقم  تحت  التجلري  بللسجل 
واملعنوية  امللمية  عنلصره  بجديع 
929.788.د  بدبلغ  شركة  في  كحصة 

مرهم.
فعل  مائني البلئع املذكور أعاله أن 
يتقدموا بتعرضلتهم اج  قيم السجل 
التجلرية بدراكش  التجلري بلملحكدة 
نشر  تلريخ  من  يبتدئ  أول  ماخل 
االعالن االول وينتهي في اليوم 5د من 

نشر االعالن الثلني.
االعالن االول

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

82 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش
ملف عدم 69د/د282

حيلب رقم 54)3

بيع أصل تجلري 
بتلريخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
مسجل  د282،  أغيطس   38
تحت  د282  أغيطس  )د  بدراكش 
املداخيل  سجل  التللية  املراوع 

أمر  د87دد)886949د282، 
وصل   ،68(26 بلالستخالص 
849ددد38د2د282، بلعت الييدة 
للبطلقة  الحلملة  منهوش  سليدة 
 ،Y23)9)د رقم  للتعريف  الوطنية 
لفلئدة  النخيل  بدراكش  اليلكنة 
ذات   ،MAESTRO KECH شركة 
الييد  يدثلهل  محدومة  ميؤولية 
للبطلقة  بوكطليةالحلمل  هشلم 

.A79546الوطنيةللتعريف رقم د
الذي  التجلري  ااصل  وديع 
بدراكش،  الكلئن  سنلك  فيه  يزاول 
كليز شلرع محدد الخلمس رقم 9دد، 
للدحكدة  التجلري  بللسجل  واملقيد 
تحت  واملسجل  بدراكش  التجلرية 
عدم 4د)7دد بجديع عنلصره امللمية 
واملعنوية، بدبلغ 888.888.د مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  
قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  تنشر 
الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

االعالن االول
عن رئيس كتلبة الضبط

83 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش

ملف عدم 78د/د282

حيلب رقم د6)3

بيع أصل تجلري 
في  مؤرخ  توتقي  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  ومسجل  د282  )2 يونيو 
بتلريخ )2 يونيو د282 بلعت الشركة 
ذات  شركة  الزرقلء  العيون  ريلض 
بسجل  املسجلة  محدومة  ميؤولية 
د6479  رقم  تحت  بدراكش  تجلري 
الضريبي  التعريف  رقم  وذات 
87د)9د5د مقرهل االوتدلعي الكلئن 
الفران  مرب  مكللة  بلب  حي  بدراكش 

ريلض العروس 7-6.
شركة  لوني  مار  الشركة  لفلئدة 
بشريك  محدومة  ميؤولية  ذات 
مرهم  8.888د  راسدللهل  وحيد، 
بدراكش التجلري  بسجل  املسجلة 

رقم  وذات  5)67دد  رقم  تحت   
 583784(6 الضريبي  التعريف 
بدراكش  الكلئن  االوتدلعي  مقرهل 
مريم  إقلمة  اليلمس  محدد  شلرع 

عدلرة 4 شقة 28 الطلبق ااول.
الثلنوي  التجلري  االصل  وديع 
عدلرة  الزرقلء  العيون  ريلض  لشركة 
مكللة  مار  امليمى  للضيلفة  مار  عن 
والكلئن بدراكش حي بلب مكللة زنقة 
عرصة اوزال رقم 3) بجديع عنلصره 
 3.888.888 بدبلغ  واملعنوية  امللمية 

مرهم.
أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  
قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 
الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

االعالن االول
عن رئيس كتلبة الضبط

84 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش
ملف عدم د7د/د282

حيلب رقم 63)3

بيع أصل تجلري 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  ومسجل  7د28  9د ينلير 

بتلريخ 4د أغيطس 4)9د.
مبلرك  بن  رابع  م ري  الييد  هلب 
التعريف  البطلقة  الحلمل  احدد  بن 
الوطنية رقم J43477، اليلكن بزنقة 
الييد  لفلئدة  انزكلن   9 رقم  سال 
لبطلقة  الحلمل  رابح  نجيب  محدد 

.JB(2539 التعريف رقم
الكلئن  التجلري  ااصل  وديع 
انزكلن  ميكينة  زنقة   96 برقم 
سلبقل، وحلليل بللعنوان التلجي بشلرع 
انزكلن   235 رقم  اللله  عبد  موالي 
واملعد محل خلص بلصالح الييلرات 
تحت  التجلري  بللسجل  واملسجل 
امللمية  عنلصره  بجديع  96د27  عدم 

واملعنوية بدبلغ 88.888د مرهم.
فعل  مائني الواهب املذكور أعاله 
قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية بلملحكدة  التجلري  السجل 
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بتلريخ  يبتدئ  أول  ماخل  بدراكش   

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر )5د( من نشر اإلعالن 

الثلني.
االعالن االول

عن رئيس كتلبة الضبط

85 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم : 46د/د282

د2  في  مؤرخ  عدجي  عقد  بدقت�ضى 

يونيو د282 بلع الييد خللد مدراني 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
بدراكش  واليلكن   E47296د رقم 

للييد   9 رقم  زمران  مرب  مكللة  بلب 

لبطلقة  الحلمل  القبلئلي  الهلشمي 

 EE29543د رقم  الوطنية  التعريف 

الفخلرة  النخيل  بدراكش  واليلكن 
تجزئة كوثر رقم 92د ااصل التجلري 

الحنلء  ودعة  بدراكش سوق  الكلئن 
املجوهرات  لبيع  واملعد  9د  رقم 

بدراكش  التجلري  بللسجل  واملسجل 

عنلصره  بجديع   (9366 رقم  تحت 

امللمية واملعنوية قوم بدبلغ 488.888 

مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

39 مكرر

املحكدة التجلرية بدراكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم : )5د/د282

حيلب : 3)37

بدقت�ضى عقد موثق أملم ااستلذ 

يوم بدراكش  موثق  محدا   ودلل 

بتلريخ  ومسجل  د282  سبتد ر   27   

د282 بدراكش امر بلاماء 5 أكتوبر 

اإليداع  سجل  )23د7/د282  رقم   

رقم د87دد-د34د)88-د282 وصل 

بلعت  849دد24457د282،  رقم 

شركة   »L’atelier 288(« شركة 

املسجلة  محدومة،  ميؤولية  ذات 

بللسجل التجلري تحت رقم 5)327، 

مقرهل االوتدلعي مراكش رقم 6 بيني 

مدثلة  سليدلن،  بن  سيدي  توهلني 

 ASSUNTINA الييدة  طرف  من 

رقم  اليفر  لجواز  الحلملة   ،IONNI

إيطلليل  واليلكن   YA734د46د

رومل  97د88  منتييلي  تيدورو  فيل 

شركة   »NBBH« لشركة  2د  رقم 

املسجلة  محدومة،  ميؤولية  ذات 

7د57دد  رقم  التجلري  بللسجل 

شلرع   55 بدراكش  مقرهل  الكلئن 

الشقة  وكلر  عدلرة  الخلمس  محدد 

الييد  عليهل  ينوب  التي  وليز.   33

 Henning Gunter Seigfried

رقم  سفر  لجواز  الحلمل   BERNDT

 NAIMA والييدة    C795YY3F6

الحلملة   ERRIYADE-BERNDT

كل   C73J6ZR3Y رقم  اليفر  لجواز 

 RIAD« امليمى  التجلري  ااصل 

بجديع   »LA CLAIRE FONTAINE

الكلئن  واملعنوية  امللمية  عنلصره 

بنيليدلن  سيدي   6 رقم  بدراكش 

املعد  املدينة،  توهلمي  بن  زنقة 

الستغالل ملقهى ومطعم، وهو مسجل 

بللسجل التجلري بدراكش تحت رقم 

وذلك  التحليلي،  بللسجل   43677

بثدن قدره 792.887,58 مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

40 مكرر

املحكدة التجلرية بدراكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم : 59د/د282
حيلب : 9)37

4د  بتلريخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  مسجل  د282،  أكتوبر 
املراوع  تحت  التلريخ،  بنفس 
-د282 رقم  اإليداع  سجل   : التللية 
امر االستخالص  د87دد-)579)88 
رقم  توصيل  75843/د282   :
شركة  بلعت  )5)2277)887د، 
وحيد،  بشريك  ش.م.م   »ATAO»
مقرهل  مرهم،  8.888د  رأسدللهل 
شلرع  زاوية  بدراكش،  االوتدلعي 
محدد الخلمس وزنقة محدد البقلل، 
الخلمس،  الطلبق  البلتول،  إقلمة 
بللسجل  املسجلة  9د،  رقم  شقة 
من   44(93 رقم  تحت  التجلري 
طرف  من  املدثلة  التحليلي،  السجل 
 Stéphane Olivier Laurent الييد 
سفر  لجواز  الحلمل   ،LABADIE
املدثل  4CC43468د  رقم  فرن�ضي 
مصطفى  الييد  طرف  من  بدوره 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  الكيزاوي، 

،EE326الوطنية رقم 92د
 «MAROCAO« شركة  لفلئدة 
مرهم،  8.888د  رأسدللهل  ش.م.م، 
زاوية  بدراكش،  االوتدلعي  مقرهل 
محدد  وزنقة  الخلمس  محدد  شلرع 
الطلبق  البلتول،  إقلمة  البقلل، 
املسجلة  9د،  رقم  شقة  الخلمس، 
بللسجل التجلري تحت رقم د34)دد 
من  املدثلة  التحليلي،  السجل  من 
 Stéphane Olivier الييد  طرف 
لجواز  الحلمل   ،Laurent LABADIE
4CC43468د  رقم  فرن�ضي  سفر 
ليل   الييدة  طرف  من  بدوره  املدثل 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  مدبلن، 

،E597568 الوطنية رقم
الكلئن   : التجلري  ااصل  وديع 
وامليتغل بدراكش، زاوية شلرع محدد 
الخلمس وزنقة محدد البقلل، إقلمة 
شقة  الخلمس،  الطلبق  البلتول، 
البيلنلت  معللجة  غرضه  9د،  رقم 
الخدمة، هذه  وتصدير  املعلوملتية 

 «ATAO« شركة  تسجلت  أوله  من 

ش.م.م بشريك وحيد، لد  املحكدة 

التجلرية بدراكش تحت عدم 93)44 

من السجل التحليلي، وتحت رقم 45 

من السجل الترتيبي.

ويشتدل بلستثنلء الحق في اإليجلر 

عل  وديع العنلصر امللمية واملعنوية 

قدره  بثدن  له،  املكونة  ااخر  

88.888د مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

41 مكرر

املحكدة التجلرية بدراكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم : 68د/د282

حيلب : ))37

4د  بتلريخ  موثق  عقد  بدقت�ضى 

بدراكش  مسجل  د282،  أكتوبر 

املراوع  تحت  التلريخ،  بنفس 

-د282 رقم  اإليداع  سجل   : التللية 

امر االستخالص  د87دد-2د)5)88 

رقم  توصيل  75857/د282   :

شركة  بلعت  2322772)887د، 

وحيد،  بشريك  ش.م.م   »AREO»
مقرهل  مرهم،  88.888د  رأسدللهل 
شلرع  زاوية  بدراكش،  االوتدلعي 

محدد الخلمس وزنقة محدد البقلل، 

الخلمس،  الطلبق  البلتول،  إقلمة 

بللسجل  املسجلة  9د،  رقم  شقة 

من  537د2  رقم  تحت  التجلري 

طرف  من  املدثلة  التحليلي،  السجل 

 Stéphane Olivier Laurent الييد 

سفر  لجواز  الحلمل   ،LABADIE

املدثل  4CC43468د  رقم  فرن�ضي 

مصطفى  الييد  طرف  من  بدوره 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الكيزاوي، 

،EE326الوطنية رقم 92د
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مرهم،  8.888د  رأسدللهل  ش.م.م، 

زاوية  بدراكش،  االوتدلعي  مقرهل 

محدد  وزنقة  الخلمس  محدد  شلرع 

الطلبق  البلتول،  إقلمة  البقلل، 

املسجلة  9د،  رقم  شقة  الخلمس، 

بللسجل التجلري تحت رقم د34)دد 

من  املدثلة  التحليلي،  السجل  من 

 Stéphane Olivier الييد  طرف 

لجواز  الحلمل   ،Laurent LABADIE

4CC43468د  رقم  فرن�ضي  سفر 

ليل   الييدة  طرف  من  بدوره  املدثل 

التعريف  لبطلقة  الحلملة  مدبلن، 

،E597568 الوطنية رقم

الكلئن   : التجلري  ااصل  وديع 

شلرع  زاوية  بدراكش،  وامليتغل 

محدد الخلمس وزنقة محدد البقلل، 

الخلمس،  الطلبق  البلتول،  إقلمة 

معللجة  غرضه  9د،  رقم  شقة 

هذه  وتصدير  املعلوملتية  البيلنلت 

الخدمة،

 «AREO« من أوله تسجلت شركة

ش.م.م بشريك وحيد، لد  املحكدة 

التجلرية بدراكش تحت عدم 537د2 

رقم  وتحت  التحليلي،  السجل  من 

2د26 من السجل الترتيبي.

ويشتدل بلستثنلء الحق في اإليجلر 

عل  وديع العنلصر امللمية واملعنوية 

قدره  بثدن  له،  املكونة  ااخر  

88.888د مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

42 مكرر

املحكدة التجلرية بدراكش
ملف رقم : د282/د6د

حيلب رقم : 88)3
تقديم أصل تجلري حصة في شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى  
بدراكش  ومسجل  د282  أكتوبر  د2 
د282 قدم الييد  25 أكتوبر  بتلريخ 
لبطلقة  الحلمل  احدلم  فيصل 
 E67357د رقم  الوطنية  التعريف 
موار  احدلم  ضيعة  واليلكن  
الكواسم تيلطلنت اليعلمة مراكش 
 PHARMACIE HOPITAL لشركة 
مقرهل  الكلئن   ،REGIONAL
 38 رقم  أ  مكرر  محل  في  االوتدلعي 
دGH، عدلية بدر 2 محلميد مراكش 

في طور التلسيس.
الكلئن  التجلري  االصل  وديع 
38 دGH، عدلية  رقم  أ  بدحل مكرر 
واملعد  مراكش  محلميد   2 بدر 
التجلري  بللسجل  واملسجل  صيدلية 
في  كحصة  واملعنوية  امللمية  عنلصره 

شركة قوم بدبلغ 88.888د مرهدل.
فعل  مائني مقدم الحصة املذكور 
اج   بتصريحلتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
بلملحكدة  التجلري  السجل  قيم 
التجلرية بدراكش ماخل أول يبتدئ 
من تلريخ نشر االعالن االول وينتهي في 

اليوم 5د من نشر االعالن الثلني.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

72 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش
ملف عدم د62/282د
حيلب عدم : 9د)3

تقديم  أصل تجلري حصة في شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  ومسجل  د282  أكتوبر  دد 
بتلريخ 27 أكتوبر د282، قدم الييد 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  لؤي خليل 
واليلكن   BK75324 رقم  الوطنية 
حي   4 الجديد  الزيتون  6د  برقم 

يوسف بن تلشفين مراكش.
الكلئن   LOUAY KHALIL لشركة 
طريق  د25  رقم  في  اإلوتدلعي  مقرهل 
مار املخزن القصبة مراكش، في طور 

التأسيس.

الكلئن  التجلري  ااصل  وديع 
برقم د25 طريق مار املخزن القصبة 
واملسجل  لصيدلية  واملعد  مراكش 
عنلصره  بجديع  التجلري  بللسجل 
فللشركة  كحصة  واملعنوية  امللمية 

قوم بدبلغ 588.888.88.د مرهدل.
فعل  مائني مقدم الحصة املذكورة 
إج   بتصريحلتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
بلملحكدة  التجلري  السجل  قيم 
التجلرية بدراكش ماخل أول يبتدئ 
من تلريخ النشر اإلعالن ااول وينتهي 
نشر  من  عشر  الخلمس  اليوم  في 

اإلعالن الثلني.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

99 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش
ملف عدم د63/282د
حيلب عدم : 23)3

إعالن عن تقديم  أصل تجلري 
حصة في شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 
 ) أغيطس د282 ومسجل بدراكش 
قدمت  د282،  سبتد ر   7 بتلريخ 
الييدة فريدة سبتي الحلملة لبطلقة 

. Eالتعريف الوطنية رقم 4529د
الكلئن  التجلري  ااصل  وديع 
الوحدة  9د2  رقم  املحددية  بشلرع 
واملسجل  لصيدلية  واملعد  مراكش،  
بللسجل التجلري  تحت عدم )د484 
واملعنوية  امللمية  عنلصره  بجديع 
في  حصة  مرهدل   2888.888 بدبلغ 
مراكش  أسيف  صيدلية  شركة 
الكلئن  الوحيد  ش.م.م ذات الشريك 
مقرهل اإلوتدلعي شلرع املحددية رقم 

9د2 الوحدة مراكش.
أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  
قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم  في  النشر اإلعالن ااول وينتهي 
الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

100 مكرر

املحكدة  التجلرية بدراكش

ملف عدم : د64/282د

حيلب : 24)3
بيع ااصل التجلري 

بدقت�ضى عقد موثق أملم ااستلذ 

 27 يوم  بدراكش  موثق  محدا  ودلل 

بتلريخ  ومسجل  د282  سبتد ر  و38 

د282 بدراكش أمر بلالماء  7 أكتوبر 

عدم 72525/د282، وسجل اإليداع 

د282-))27)88-د87دد  عدم 

849دد24775د282،  عدم  وصل 

شركة   RIAD  ZAHRI شركة  بلعت 

مسجلة  محدومة  ميؤولية  ذات 

بللسجل التجلري بدراكش تحت رقم 

مراكش  االوتدلعي  مقرهل  دد756، 
مكرر  و2د  2د  رقم  عدران  بن  مرب 
من  مدثلة  القديم  الزيتون  ريلض 

الحلمل  زهري  املعطي  الييد  طرف 

عدم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

أوالم  بزنقة  واليلكن   866د6د 
افيلسون   ( رقم  )د  عدلرة  البوزيري 

 RIAD WELCOME FAYTE لشركة 

MO& شركة ذات ميؤولية محدومة 

بللسجل  املسجلة  شريك  ذات 

التجلري عدم د968دد الكلئن مقرهل 

مراكش مرب بن عدران رقم 2د و2د 

التي  القديم  الزيتون  ريلض  مكرر 
الييد محدد و راني كل  ينوب عليهل 
 RIAD AHRI ااصل التجلري امليمى
واملعنوية  امللمية  عنلصره  بجدع 
الكلئن بدراكش مرب بن عدران رقم 
2د و2د مكرر ريلض الزيتون القديم، 
مسجل  وهو  ريلض  الستغالل  املعد 
تحت  بدراكش  التجلري  بللسجل 
رقم دد756 بللسجل التحليلي وذلك 

بثدن قدره 288.888 مرهم.
أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  
قيم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
بدراكش ماخل أول يبتدئ من تلريخ 
اليوم  في  وينتهي  ااول  االعالن  نشر 
الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

101 مكرر
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املحكدة  التجلرية بدراكش
ملف عدم : د65/282د

حيلب : 26)3
بيع ااصل التجلري 

 38 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
بدراكش  ومسجل  د282،  أكتوبر 
الييد  قدم  د282،  نوفد ر   4 بتلريخ 
لبطلقة  الحلمل  بلدجلم  محدد 
 E98887د رقم  الوطنية  التعريف 
واليلكن ايفرنلج زنقة القصر الكبير 
بلدجلم  لشركة  مراكش  بلدجلم  فيال 
مقرهل  الكلئن  و  ش  م  م  ش  محدد 
االوتدلعي 3د2 شلرع محدد الخلمس 

مراكش في طور التأسيس.
وديع ااصل التجلري الكلئن 3د2 
شلرع محدد الخلمس مراكش واملعد 
واملسجل  معدلري  مهندس  لنشلط 
بجديع  6د595  التجلري  بللسجل 
في  كحصة  واملعنوية  امللمية  عنلصره 

شركة قوم بدبلغ 583888 مرهم.
فعل  مائني مقدم الحصة املذكور 
إج   بتصرحلتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
بلملحكدة  التجلري  السجل  قيم 
التجلرية بدراكش ماخل أول يبتدئ 
من تلريخ نشر اإلعالن ااول وينتهي في 
اليوم الخلمس عشر من نشر اإلعالن 

التلجي :
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

102 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 65/د282
حيلب رقم : 55د4

الطرف ااول :
بطلقة  رقم  الحيني،  محدد 
التعريف الوطنية : A277(66 مغربي 

الجنيية.
الطرف الثلني :

بطلقة  رقم  الفيالجي،  حنيفة 
التعريف الوطنية : L246749 مغربي 

الجنيية.
ااصل التجلري بيع املالبس.

: شلرع سيدي محدد بن  العنوان 
مكلن  عدر  الحلج  قييلرية  هللا  عبد 

رقم 25 الربلط.

 رقم السجل التجلري : 78544.

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

)5د)  عشر  غلية خدية  إج   بللربلط 

يومل من صدور اإلعالن الثلني.
اإلعالن ااول

رئيس مصلحة السجل التجلري

3 مكرر

املحكدة التجلرية الربلط

ملف رقم : )7/د282

حيلب رقم : 4398

الطرف ااول :

بطلقة  رقم  فورات  الحيين 

مغربي   A3266(8 الوطنية  التعريف 

الجنيية.

الطرف الثلني :

مدلسة امراز رقم بطلقة التعريف  

مغربي   A684676  : الوطنية 

الجنيية.

الحبوب  بيع   : التجلري  االصل 

والبدور بللتقييط.
رقم السجل التجلري : 2496دد.

عنوان االصل التجلري : 86، زاوية 

اليدلمة  وزنقة  يوسف  موالي  شلرع 

الربلط.

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

5د  عشر  خدية  غلية  إج   بللربلط 

يومل من صدور اإلعالن الثلني.

النشرة ااوج 
96 مكرر

املحكدة التجلرية الربلط

ملف رقم : د59/282

حيلب رقم : )486

الطرف ااول :

الرزاق  عبد  بنت  الرمام  خديجة 
 : الوطنية  التعريف  البطلقة  رقم 

4دAA((7 مغربية الجنيية.

الطرف الثلني :

بوبكر  بن  اولعوي  يلسين  محدد 
 : الوطنية  التعريف  البطلقة  رقم 

9د6دA44 مغربي الجنيية.

الخضر  بيع   : التجلري  ااصل 
 5  : العنوان  بللتقييط  والفواكه 
الربلط رقم  مكرر زنقة كندا املحيط 

السجل التجلري : 72)89د.
بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
5د  عشر  خدية  غلية  إج   بللربلط 

يومل من صدور اإلعالن الثلني.
النشرة الثلنية

رئيس مصلحة السجل التجلري

55 مكرر

املحكدة التجلرية الربلط
ملف رقم : د68/282
حيلب رقم : 4867

الطرف ااول :
البطلقة  رقم  القل�ضي  محدد 
التعريف الوطنية : 4دA426 مغربية 

الجنيية.
الطرف الثلني :

البطلقة  رقم  القل�ضي  ابوبكر 
التعريف الوطنية : )A33898 مغربي 

الجنيية.
البطلقة  رقم  القل�ضي  هللا  عبد 
التعريف الوطنية : )A42983 مغربي 

الجنيية.
املوام  بيع   : التجلري  ااصل 
املغرب  دد شلرع   : العنوان  الغذائية 
العربي الربلط رقم السجل التجلري : 

)867دد.
بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 
التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 
5د  عشر  خدية  غلية  إج   بللربلط 

يومل من صدور اإلعالن الثلني.
النشرة الثلنية

رئيس مصلحة السجل التجلري

56 مكرر

املحكدة التجلرية بللربلط
ملف رقم : د76/282
حيلب عدم : 4293

الطرف ااول :
بطلقة  رقم  بنحدزة  سديرة 
F259665 مغربية  التعريف الوطنية 

الجنيية.

 HEDUXY : شركة  الثلني  الطرف 

.MAROC PRIVE

ااصل التجلري : مدرسة حرة.

االوماية  كيش  الربلط   : العنوان 

ماخلة 7 رقم 3دد.

رقم السجل التجلري : 88)62.

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

التجلرية  بلملحكدة  التجلري  السجل 

5د  عشر  خدية  غلية  إج   بللربلط 

يومل من صدور اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
رئيس مصلحة السجل التجلري

88 مكرر

املحكدة التجلرية بدكنلس

ملف رقم د49/282

تحويل شخص طبيعي إج  شخص 
معنوي

بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فلتح 

الشخص  تحويل  تم  د282  نوفد ر 

الذاتي اامراني ثورية الحلملة لبطلقة 

 F(دد( رقم  الوطنية  التعريف 

تحت  التجلري  بللسجل  واملسجلة 

رقم 248د) إج  شخص معنوي تحت 

 SOCIETE IMMOBILIERE اسم 

طور  في  شركة    JBABRA SARL AU

 5 الشقة  مقرهل  الكلئن  التأسيس 

سيدي  حي   ( عدلرة  مونية  تجزئة 

محدد بن عبد هللا مكنلس.

التجلري  ااصل  تقييم  تم  وقد 

بقيدة 888.888.د مرهم.

لذلك فإن وديع التعرضلت يجب 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  توضع  أن 

التجلرية بدكنلس ماخل أول خدية 

صدور  تلريخ  من  يومل  )5د(  عشر 

النشرة الثلنية.

النشرة ااوج 

عن رئيس كتلبة الضبط بلملحكدة التجلرية 

بدكنلس

75 مكرر
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املحكدة التجلرية بدكنلس

اشعلر بلستبدال الينديك
د5 الصلمر  بدقت�ضى الحكم رقم 

امللف  في  د282  نوفد ر  دد  بتلريخ 

58/دد3)/د282  رقم  التجلري 

قضت املحكدة التجلرية بدكنلس :

بوتفرقيع  يوسف  الييد  »بتعيين 

أبو  الومغيري  علي  للييد  خلفل 

ميطرة  في  وديد  كينديك  القلسم 

التصفية القضلئية املفتوحة في حق 

شركة اليوق املدتلز الوفلق وملييرهل 
رقم  الحكم  بدووب  الصلسغ  رشيد 

في  د282  26 ملي  بتلريخ  33 الصلمر 

امللف رقم 35/دد3)/د282.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط 

اإلمضلء : رشيد الكيعي

منتدب قضلئي من الدروة الثلنية

76

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : د47/282

حيلب رقم : 2826
تنلزل عن حق تجلري

بتلريخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 

8د مسيد ر 9د28، تنلزل الييد عزيز 

التعريف  للبطلقة  الحلمل  الغدلري 

اليلكن   ،D56758د رقم  الوطنية 

 5 املنصور   5 رقم  شقة   9 بعدلرة 

مكنلس.

الحلمل  الرملش  يوسف  للييد 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطلقة 
رقم   62 بزنقة  اليلكن   ،D24974د

7د ووه عروس مكنلس.

الكلئن  لدكلن  تجلري  حق  عن 

رقم  اليكلكين  4د  رقم  بقيلرية 

بللسجل  مسجل  غير  مكنلس،  46د 

التجلري.

لذلك فلن وديع التعرضلت يجب 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  توضع  أن 

5د  أول  ماخل  بدكنلس  التجلرية 

يومل من تلريخ صدور النشرة الثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط 

64 مكرر

املحكدة   التجلرية بدكنلس
ملف رقم : د282/)4
حيلب عدم : 2869

إعالن هبة  أصل تجلري 
محرر  عدجي  عقد  بدقت�ضى 
سعيد  الييد  العدلين  طرف  من 
عديل  محدد  والييد  الييلبري 
د282،  سبتد ر   27 بتلريخ  هراس 
الحلملة  الغريب  ثريل  الييد  وهبت 
اليلكنة   D5624)د عدم  ب.ت.و 
 2 االسدلعلية   4 الشقة   ( بعدلرة 

شلرع ابن سينل م.ج مكنلس.
الحلمل  مرامي  مصطفى  للييد 
اليلكن   D7)8د)د عدم  ب.ت.و 
 2 االسدلعلية   4 الشقة   ( بعدلرة 

شلرع ابن سينل م.ج مكنلس. 
ب  املقدر  املشلع  واوبهل  وديع 
88/85د في ااصل التجلري للدصبنة 
الكلئنة برقم 78 زنقة االرمن الريلض 
التجلري  بللسجل  واملسجل  مكنلس 

تحت عدم 92256.
وتم تقويده بدلبغ 28888 مرهم.

لذلك فإن وديع التعرضلت يجب 
بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  توضع   أن 
التجلرية بدكنلس ماخل أول  خدية 
صدور  تلريخ  من  يومل  )5د(  عشرا 

النشرة الثلنية.
النشرة الثلنية

 عن رئيس كتلبة الضبط

98 مكرر

  املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 96/د282

ملف تفويت أصل تجلري
عن طريق البيع

كتلبة  مصلحة  رئيس  سعلن 
بطنجة  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 
 29 أنه بدقت�ضى عقد موثق مؤرخ في 
الحين  الييد  بلع  د282،  أكتوبر 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  الجعدي 
بدقت�ضى   ،L34764 رقم  الوطنية 
 28 بتلريخ  مدريد  في  مؤرخة  وكللة 
الييد  عن  نيلبة  د282،  سبتد ر 
لبطلقة  الحلمل  الجعدي  محدد 
 K24564د رقم  الوطنية  التعريف 
بللسجل واملسجل  بلسبلنيل  واملقيم 

 ،36272  التجلري بطنجة تحت رقم 

الكلئن  التجلري  االصل  مجدوع 

رقم  الثلني  الحين  شلرع  بلصيلة 

الحوميدي  عزيز  الييد  لفلئدة   ،62

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

بوشعيب  والييد   M45576د رقم 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  حريص 

وحدمت   ،M3695دد رقم  الوطنية 

البيع  موضوع  التجلري  االصل  قيدة 

في مبلغ اودلجي قدره 388.888 مرهم.

تقدم  التعرضلت  فلن  وعليه 

ماخل  املحكدة  بهذه  الضبط  بكتلبة 

أول 5د يومل ابتداء من تلريخ النشر 

يليه من  4) ومل  للفصل  الثلني طبقل 

مدونة التجلرة.

النشرة ااوج 
عن رئيس كتلبة الضبط

الييدة خديجة أقشور

78 مكرر

  املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 97/د282

ملف تفويت نصف أصل تجلري
عن طريق التنلزل

كتلبة  مصلحة  رئيس  سعلن 

بطنجة  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�ضى   أنه 

الييد  تنلزل  د282،  أكتوبر   4  

لبطلقة  الحلمل  هشلم  الصلبري 

 EE24(94 رقم  الوطنية  التعريف 

واليلكن بطنجة مجدع الضح  فلل 

8د  رقم   2 طلبق  2د  عدلرة  فلوري 

بطنجة  التجلري  بللسجل  واملسجل 

وديع  عن  266)دد،  رقم  تحت 

التجلري  االصل  في   58% حصته 

2 زنقة  الكلئن بطنجة بتجزئة كريدة 

الييد  لفلئدة  )د،  رقم  بييلو  غينيل 

لبطلقة  الحلمل  العديري  محدد 

 ،K9)482د رقم  الوطنية  التعريف 

وحدمت قيدة نصف االصل التجلري 

موضوع التنلزل في مبلغ اودلجي قدره 

58.888 مرهم.

تقدم  التعرضلت  فلن  وعليه 

ماخل  املحكدة  بهذه  الضبط  بكتلبة 

أول 5د يومل ابتداء من تلريخ النشر 

يليه من  4) ومل  للفصل  الثلني طبقل 

مدونة التجلرة.

النشرة ااوج 
عن رئيس كتلبة الضبط

الييدة خديجة أقشور

79 مكرر

املحكدة   التجلرية بطنجة

ملف عدم د95/282

ملف تفويت  أصل تجاري عن 

طريق البيع
كتلبة  مصلحة  رئيس  سعلن 

بطنجة  التجلرية  بلملحكدة  الضبط 

د2  في  أنه بدقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 

سبتد ر د282 بلع الييد امين محدد 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  العلوي 

بدقت�ضى   D39464( عدم  الوطنية 

بتلريخ  عليهل  بيع مصلمق  عقد  إولزة 

الييد  عن  نيلبة  د282  أكتوبر  2د 

لبطلقة  الحلمل  بلوق  اسدلعيل 

 C968(47 عدم  الوطنية  التعريف 

7د  واليلكن بزنقة احدد شوقي رقم 

التجلري  بللسجل  واملسجل  طنجة 

بطنجة تحت عدم 2576دد، مجدوع  

A حي  ااصل التجلري الكلئن بطنجة 

الطلبق   56( تجزئة  الورمة  مينلنة 

مو�ضى  الييد  لفلئدة  اار�ضي، 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الشعيبي 

وحدمت   ،GB928(9 عدم  الوطنية 

البيع  موضوع  التجلري  ااصل  قيدة 

في مبلغ إودلجي قدره 5.888.88 مرهم.

التعرضلت  وديع  فإن  وعليه 

املحكدة  بهذه  الضبط  بكتلبة  تقدم 

ماخل أول  5د يومل ابتداء من تلريخ 

ومل   (4 للفصل  طبقل  الثلني  النشر 

يليه من مدونة التجلرة.

النشرة الثلنية
 عن رئيس كتلبة الضبط

73 مكرر
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املحكمة  التجارية بأكادير
ملف معللجة صعوبلت املقلولة

عدم : د382/6)/د282

 EXTREME FITNESS
شركة اكستريم فيتنيس

اشعلر
 94 عدم  الحكم  بدقت�ضى 
د282،  سبتد ر  د2  بتلريخ  الصلمر 
عدم  املقلولة  صعوبلت  ملف  في 
املحكدة  قضت  د382/6)/د282، 

التجلرية بأكلمير.
القضلئية  التيوية  ميطرة  بفتح 
فيتنيس  اكيتريم  شركة  حق  في 
الهد   بحي  االوتدلعي  مقرهل  الكلئن 
في  واملقيدة  أكلمير،   33 رقم  بلرك 
بأكلمير  التجلرية  بلملحكدة  السجل 

تحت رقم د3968 تحليلي.
الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 
عن  اليلبقة  شهرا  عشر  ثدلنية  في 

صدور هذا الحكم.
قلضيل  را�ضي  الييد عدر  بتعيين 
امحدو  مصطفى  والييد  منتدبل، 

نلئبل له.
بخوش  حين  الييد  بتعيين 
مراقبة  في  مهدته  وتحديد  سنديكل 
بإعدام  تكليفه  مع  التييير  عدليلت 
املللية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
للدقلولة  واالوتدلعية  واالقتصلمية 
لوضعيتهل  املنلسب  الحل  واقتراع 
تلريخ  من  أشهر  أربعة  أول  ماخل 

صدور هذا الحكم.
بشدول الحكم بللنفلم املعجل.

غرفة  بجلية  امللف  بإمراج 
مع   ،2822 ينلير  )د  ليوم  املشورة 
تقريره عل   الينديك بعرض  تكليف 
قبل  املنتدب  القل�ضي  الييد  انظلر 

موعد الجلية.
الدائنين  من  فلملطلوب  وعليه 
بعنوانه  للينديك  بديونهم  التصريح 
بعدلرة  الكلئن  بخوش  حين   : االتي 
الحلج  زنقة  ااول  الطلبق  اهضلر 
العلم  الشركة  )قبللة  اخنوش  احدد 
 : أكلمير  الصنلعي  الحي  لألبنلك( 
ضدن قلئدة تتضدن املبللغ املطلوبة 
أول  ماخل  وذلك  بللوثلئق  مرفقة 
اإلشعلر  هذا  نشر  تلريخ  من  شهرين 

للدوام طبقل  الرسدية   بللجريدة 
مدونة  من   5(4  -728--728 9د7- 
شهرين  االول  هذا  ويددم  التجلرة 
خلرج  القلطنين  للدائنين  بللنيبة 

املدلكة املغربية.
عن رئيس كتلبة الضبط

 86

املحكدة  التجلرية بأكلمير

معللجة صعوبلت املقلولة

ملف صعوبة املقلولة عدم 
82د/2د3)/د282

شركة نفط سوس
3دد  عدم  الحكم  بدقت�ضى 
في  د282  نوفد ر   9 بتلريخ  الصلمر 
82د  عدم  املقلولة  صعوبلت  ملف 
املحكدة  قضت  2د3)/د282. 

التجلرية بأكلمير :
بقفل ميطرة التيوية القضلئية 
نفط سوس  شركة  حق  في  املفتوحة 
الكلئن مقرهل بدحطة الوقوم افريقيل 
عل   بنلء  بيبي  سيدي  تزنيت  طريق 
الحكم الصلمر عن املحكدة التجلرية 
بأكلمير بتلريخ 3د يونيو 2886، تحت 
رقم 57) في امللف رقم 2886/)23د.
بتسجيل  الضبط  كتلبة  بقيلم 
بللسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 
إشعلر  ونشر  فورا  للشركة  التجلري 
نشر  لهل  مخول  صحيفة  في  بللحكم 
الجريدة  وفي  القلنونية  اإلعالنلت 
أيلم من  ثدلنية  أول  الرسدية ماخل 
عل   االشعلر  هذا  وتعليق  صدوره 
اللوحة املعدة لهذا الغرض بلملحكدة.
الحكم  هذا   بشدول  التصريح 

بللنفلذ املعجل بقوة القلنون.
نوفد ر  5د  بتلريخ  بأكلمير  حرر 

د282.
عن رئيس كتلبة الضبط

 87

املحكدة  التجلرية بأكلمير
مكتب السجل التجلري
ملف عدم : د53/282

حيلب : 2675
تقديدل أصل تجلري  كحصة

 في الشركة
الجدعية  محضر  بدقت�ضى 
في  املؤرخ  االستثنلئي  العدومية 
ااس القلنون  د282،  أكتوبر   دد 
د282،  أكتوبر  دد  في  املؤرخ  ا�ضي 

املؤرخ  الحصص  مراقب  وتقرير 

الشريك  قلم  د282،  أكتوبر   7 في 

 SOUSS PIECES لشركة  الوحيد 

 ELECTROMENAGERS S P E

بللزيلمة من راسدلل الشركة إج  مبلغ 

تقديم  طريق  عن  مرهم  288.د35.د 

ااصل التجلري املدلوك له كشخص 

 N°23 RUE DE والكلئن  طبيعي 

 SOUK LOT KASBAH QUARTIER

واملسجل   INDUSTRIEL AGADIR

بللسجل التجلري 46542.

وبذلك فإن رئيية مصلحة كتلبة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط  بدكتب  تسجل  التعرضلت 

املحكدة التجلرية بأكلمير ماخل أول 

املوالية  )5د(  يومل  عشرة  الخدية 

من   (4 للدلمة  طبقل  الثلنية  للنشرة 

مدونة التجلرة.

النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

105 مكرر

املحكدة  التجلرية بأكلمير

مكتب السجل التجلري

ملف عدم : 54/د282

حيلب : 2679

تنلزل عن حقوق مشلعة في أصل 
تجلري

في  مؤرخ  تنلزل  عقد  بدقت�ضى 

اليلمة  تنلزل  9د28،  2د سبتد ر 

بومرقة محدد 552دJ9 بومرقة موالي 

موالي  بومرقة   J28(38( البشير 

ابراهيم J252547 عن كلفة حقوقهم 

املشلعة بينهم بجديع املنلفع واملرافق 

ااصل  في  والفوائد  الحقوق  وكلفة 

التجلري الكلئن برقم 2 عدلرة ملكوبل 

الحين  شلرع  سلدلن  فندق  وهة 
الثلني أكلمير واملقيد بللضريبة املهنية 
تحت رقم 422968)4 لفلئدة الييد 
يصبح  وبللتلجي  439د   ميلوم  بومرقة 
ملكية  في  املذكور  التجلري  ااصل 

الييد بومرقة ميلوم بنيبة 88د%.

وبذلك فإن رئيية مصلحة كتلبة 

مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 

التعرضلت تسجل بدكتب ضبط  أن 

املحكدة التجلرية بأكلمير ماخل أول 

املوالية  )5د(  يومل  عشرة  الخدية 

 (4  ،(3 للدوام  طبقل  الثلنية  للنشرة 

و84د من مدونة التجلرة.

النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

106 مكرر

املحكدة  التجلرية بأكلمير
مكتب السجل التجلري

ملف عدم : د55/282

حيلب : )267

تنلزل عن حقوق  مشلعة في أصل 
تجلري

في مؤرخ  تنلزل  عقد   بدقت�ضى 

الييد  تنلزل  9د28،  سبتد ر  2د   

بومرقة  ميلوم J439  والييد بومرقة 

كلفة  عن   J28(38( البشير  موالي 

بجديع  بينهم  املشلعة  حقوقهم 
الحقوق  وكلفة  واملرافق  املنلفع 

الكلئن  التجلري  ااصل  في  والفوائد 
الحي  فلس  زنقة   4 بلوك  )8د  برقم 

بللضريبة  واملقيد  أكلمير  الصنلعي 

املهنية تحت رقم )872دد)4 بفلئدة 

 J9552د محدد  بومرقة  الييدين 

 J252547 ابراهيم  موالي  وبومرقة 
التجلري  ااصل  يصبح  وبللتلجي 

بومرقة  الييد  بين  مشتركل  املذكور 

بومرقة  والييد   78 بنيبة %  محدد 

موالي ابراهيم بنيبة %38.

وبذلك فإن رئيية مصلحة كتلبة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  بتعلن  الضبط 

الضبط  بدكتب  تسجل  التعرضلت 

بلملحكدة التجلرية بأكلمير ماخل أول 

املوالية  )5د(  يومل  عشرة  الخدية 

 (4  ،(3 للدوام  طبقل  الثلنية  للنشرة 

و84د من مدونة التجلرة.

النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

107 مكرر
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املحكدة  التجلرية بأكلمير
مكتب السجل التجلري
ملف عدم : د56/282

حيلب : 9)26
تفويت أصل تجلري

 في الشركة
من  حرر  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
املوثق  الوزاني  احدد  ااستلذ  طرف 
د282،  د3 أغيطس  بتلريخ  بللربلط 
 ،SAMEVIO قلمت الشركة سلميفيو
سدير  الييد  العلم  بدديرهل  مدثلة 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  علمي  فلم 
بتفويت   B5(8394 رقم  الوطنية 
ااصل التجلري املشتدل عل  محطة 
بأكلمير  الكلئن  وسيلحية  فندقية 
القروية  الجدلعة  ومار  ايمي  اموتنلن 
التجلري  بللسجل  واملسجل  التلمري 
تحت  بأكلمير  التجلرية  بلملحكدة 
عدم  883)2 لفلئدة الشركة امليدلة 
 LES HOTELS اليالم  مهد  فنلمق 
بللييد  املدثلة   MAHD SALAM
التعريف  لبطلقة  الحلمل  زاكي  حلتم 
الوطنية رقم )FA2(76 بثدن اودلجي 

قدره 47.973.584.52 مرهم.
وبذلك فإن رئيية مصلحة كتلبة 
ان  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  بدكتب  تسجل  التعرضلت 
املحكدة التجلرية بأكلمير ماخل أول 
املوالية  )5د(،  يومل  عشرة  الخدية 
من   (4 للدلمة  طبقل  الثلنية  للنشرة 

مدونة التجلرة.
النشرة الثلنية

عن رئيس كتلبة الضبط

108 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
عدم : 85د/د282

حيلب عدم : 2269

عقد بيع أصل تجلري
حرره  رسمي  عقد  بدقت�ضى 
املوثق  بوزمظة،  محدد  ااستلذ 
 ،2828 5د و7د يوليو  بتلريخ  بوودة 
يوليو  7د  بتلريخ  بوودة  مسجل 
مصطفى  ولطي  الييد  بلع   ،2828
تجزئة  عواوة  بطريق  اليلكن 

ميدوني زنقة م 4 رقم 5د وودة.

الغني  عبد  عي�ضى   : للييدين 
اليلكن بظهر املحلة تجزئة لبيلييض 

رقم 269 وودة.
بظهر  اليلكن  عكلشة  عي�ضى 
د27  رقم  لبيلييض  تجزئة  املحلة 

وودة.
ااصل  وديع  بينهدل  منلصفة 
االفرشة  لبيع  املخصص  التجلري 
زنقة   4 بوودة  الكلئن  بللتقييط 
بللسجل  مقيد  الغير  مندان،  احدد 
التجلري بثدن قدره ملئتي الف مرهم 

288.888 مرهم.
املحكدة  أملم  التعرضلت  تقبل 
أقصله  أول  ماخل  بوودة  التجلرية 
للنشرة  املوالية  يومل  عشر  خدية 
الثلنية - تطبيقل للدلمة 4) من مدونة 

التجلرة.
النشرة ااوج 

88 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
ملف عدم : د83/282د

حيلب : 2234
إشهلر ميتخرج عقد بيع حق تجلري
مصحح  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
5د28،  سبتد ر   2( بتلريخ  االمضلء 
مسجل بوودة في 6د سبتد ر 5د28، 
بتليخ  االمضلء  مصحح  عقد  وملحق 
بوودة  مسجل  د282،  سبتد ر   24
الييدة  فوتت  د282،  أكتوبر   7 في 
عواطف ملحي القلطنة بوحدة شلرع 

البخلري رقم 22.
القلطن  مقور  احدد   : للييد 
)د رقم  البخلري  شلرع   بوودة 

الشقة 7.
التجلري  للحق   %58 نصيبهل 
الكلئن بوودة شلرع البخلري رقم 22 
الغذائية  املوام  لبيع  امليتغل  وودة 
بللتقييط واملقيد بللسجل التجلري 
تحت رقم )5267 بثدن قدره خدية 
وعشرون ألف مرهم 25.888 مرهم.

املحكدة  أملم  التعرضلت  تقبل 
أقصله  أول  ماخل  بوودة  التجلرية 
للنشرة  املوالية  يومل  عشرة  خدية 
الثلنية - تطبيقل للدلمة 4) من مدونة 

التجلرة.
النشرة الثلنية
رئيس كتلبة الضبط

109 مكرر

املحكدة  التجلرية بوودة

ملف عدم : د84/282د

حيلب : 2252

إشهلر ميتخرج عقد بيع صدقة
العدالن  حرره  عقد  بدقت�ضى 

املحكدة  بدائرة  لإلشهلم  املنتصبلن 

قضلء  قيم  بوودة  االبتدائية 

الدين  ونصر  رحدلني  حديد  االسرة، 

 ،2889 أكتوبر   38 بتلريخ  وليلن 

مسيد ر   38 بتلريخ  بوودة  مسجل 

2889، تصدق الييد :

زنقة  سكنله  بوكبير  الحين 

العيون رقم 4د وودة عل  اليلمة :

ابراهيم بوكبير.

ماووم بوكبير.

بوودعة بوكبير.

فلطدة بوكبير.

خللد بوكبير.

خديجة بوكبير.

عل  بوكبير.

عبد هللا بوكبير.

فلطدة اكور.
العيون  بزنقة  وديعل  اليكنون 
في  بينهم  بللتيلوي  وودة  4د  رقم 

الشيلع بجديع اوزائه املقدرة بأربعة 

عشر 4د وزءا من أصل ملئة وثدلنية 

في  له  املدلوكة  وزء  )2د  وعشرون 

للدكلن  التجلري  الحق  في  الشيلع 

الغذائية  املوام  لبيع  املخصص 

زنقة  بوودة  الكلئن  بللتقييط 

مراكش رقم 55 مكرر املقيد بللسجل 

تحليلي  68)د5  عدم  تحت  التجلري 

من  بهل  املتصدق  االوزاء  وقومت 

أول التسجيل بإحد  وعشرين ألف 

وثدلندلئة مرهم 88)د2 مرهم.

املحكدة  أملم  التعرضلت  تقبل 

أقصله  أول  ماخل  بوودة  التجلرية 

للنشرة  املوالية  يومل  عشر  خدية 

الثلنية - تطبيقل للدلمة 4) من مدونة 

التجلرة.

النشرة الثلنية

رئيس كتلبة الضبط

110 مكرر

املحكمة  املحكمة التجارية 
بفاس

ملف رقم : د3/د282
حيلب رقم : 2)36

نص االشهلر
لالستلذ  توثيقي  عقد  بدقت�ضى   
بتلريخ  بفلس  املوثق  بنيومة  محدد 
بتلريخ واملسجل  د282،  أكتوبر   4 
بتلريخ  واملسجل  د282،  أكتوبر   7   

7 أكتوبر د282.
البلئع :

 CD34826د  ... راهني  سليم   
اليلكن فلس 2د زنقة املم الشلفعي 

الشقة رقم ) الدكلرات.
املشتري :

 CD28226( علمي  حراقي  علي 
توحيد  تجزئة   38 بفلس  اليلكن 

اليكن الشقة 3 الدكلرات.
التجلري  لالصل  تجلري  أصل  بيع 

رقم 2832).
غيثة  قيلرية  فلس   : ب  الكلئن 

زنقة احدد لوكيلي رقم 2د.
بثدن قدره : 48.888د مرهم.

أول  ماخل  التعرضلت  وتقبل 
الثلنية  النشرة  تلريخ  من  يومل  5د 

بللجريدة الرسدية.
النشرة ااوج 

عن رئيس كتلبة الضبط
الييدة لطيفة التلزي

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مصلحة السجل التجلري

إعالن بيع أصل تجلري
ملف رقم : 27/د282
حيلب رقم : 42669

محرر  توثيقي  عقد  بدقت�ضى 
شريف  سعلم  ااستلذة  طرف  من 
بتلريخ  بللربلط  موثقة  االمري�ضي 
وديع  بيع  تم  د282  أكتوبر   29
لصيدلية  املكون  التجلري  ااصل 
بلملحكدة  التجلري  بللسجل  واملقيد 
 9946 رقم  تحت  بيال  االبتدائية 
 55 رقم  الثلني،  الحين  شلرع  مقره 
املرحوم  ورثة  طرف  من  سال،  القرية 
رشيد ح�ضي الدين ينوب عنهم الييد
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3د  بقطلع  اليلكن  ح�ضي،  محدد   
حي  فيرونيكل،  زنقة   9 رقم  م  بلوك 

للبطلقة  الحلمل  الربلط  الريلض، 

لفلئدة   ،D29842 رقم  الوطنية 

.Pharmacie les jumelles شركة

وعليه ستقبل التعرضلت بدصلحة 

املحكدة  لد   التجلري  السجل 

أقصله  أول  ماخل  بيال  االبتدائية 

تلريخ  من  يومل  )5د(  عشر  خدية 

طبقل  وذلك   الثلني  اإلعالن  صدور 

للدلمة 4) من مدونة التجلرة.

النشرة ااوج 

5 مكرر

املحكمة  االبتدائية بسال
مصلحة السجل التجلري

بيع أصل تجلري

ملف رقم : د26/282

حيلب رقم : 796)3

تلقته  توثيقي  عقد  بدووب 

موثقة  العدلري،  مريم  ااستلذة 

د282،  أكتوبر   22 بتلريخ  بللربلط 

اليلكن  علي،  بن  حديد  الييد  بلع 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بفرنيل، 

املدثل   A43(572 عدم  الوطنية 

علي،  بن  إبراهيم  الييد  طرف  من 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.A432495 عدم

الييد  الحين بوملحلف، بيال، 

 2 شقة   7 عدلرة  لالأسدلء  شلرع 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  تلبريكت، 

.Xالوطنية )6485د

ااصل التجلري املتكون من محل 

سعيد  تجزئة  بيال،  الكلئن  بقللة 

 ،F عدلرة  5د  متجر   6 قطعة  حجي، 

املسجل بللسجل التجلري تحت رقم 

.3(39(

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

السجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 

بيال إج  غلية الخدية عشر يومل من 

صدور اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية
رئيس كتلبة الضبط

115 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهلر هبة أصل تجلري

رقم : دد/د282
حيلب خصوص رقم : 673د2

بدقت�ضى عقد موثق حرر بللقنيطرة 
إقوراشن  مو�ضى  ااستلذ  بدكتب 

بتلريخ 6د سبتد ر د282 وهب :
 ABAZINE EL MEHDI, الييد 
 MAROCAIN CIN G335(67
 54/4  : ب  الكلئن  التجلري  ااصل 
فلس،  بلب  الخلمس،  محدد  شلرع 
تحت  كدقهى  وامليتغل  القنيطرة 
بللسجل  واملقيد   MAGIPAIN اسم 
االبتدائية  املحكدة  لد   التجلري 
والذي   58828 رقم  تحت  بللقنيطرة 

تم تقديره ب 88.888د مرهم.
لفلئدة كل من :

 ABAZINE الييد 
 ABDERRAHMAN, MAROCAIN

32334دCIN G ؛
 ABAZINE M’HANED, الييد 

72362دMAROCAIN CIN G ؛
 ABAZINE OMAR, الييد 

.MAROCAIN CIN G2د769د
بنيبة 3/د لكل واحد منهم.

فعل  مائني البلئعة املذكورة أعاله 
أن يتقدموا بتعرضلتهم لد  املحكدة 
5د  أول  ماخل  بللقنيطرة  االبتدائية 
الثلنية  النشرة  تلريخ  من  ابتداء  يومل 
طبقل للفصل 4) من مدونة التجلرة.

النشرة ااوج 
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

4 مكرر

املحكدة االبتدائية بللقنيطرة
تنلزل عن نصف ااصل التجلري

رقم : 8د/د282
حيلب خصو�ضي رقم : )66د2

بتلريخ  حرر  عرفي  عقد  بدقت�ضى 
5د سبتد ر د282 تنلزل :

 KHALID DAOUDI, الييد 
)5)دMAROCAIN CIN G27 عن :
الكلئن التجلري  ااصل   نصف 
ب : زاوية صالح الدين وأبي زرع تحت 
اسم MYST CAFE امليتغل كدقهى.

لد   التجلري  بللسجل  واملقيد 

تحت  بللقنيطرة  االبتدائية  املحكدة 

ب  تقديره  تم  والذي   56448 رقم 

388.888 مرهم.

لفلئدة :

 DRISS EL ABDELLAOUI,

.MAROCAIN CIN GA954)د

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

املحكدة  لد   بتعرضهم  يتقدموا  أن 

أول ماخل  بللقنيطرة   االبتدائية 

النشرة  تلريخ  من  ابتداء  يومل  5د 

مدونة  من   (4 للفصل  طبقل  الثلنية 

التجلرة.

النشرة ااوج 
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

كوثر الشلوي

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجلري

ملف رقم د86/282

حيلب رقم )8)24

في  مؤرخ  عدجي  عقد  بدقت�ضى 

بتلريخ  ومسجل   2828 أكتوبر  3د 

عبد  الييد  بلع   2828 نوفد ر  2د 

لبطلقة  الحلمل  املزمهر  اليالم 

التعريف الوطنية رقم 2))33دB إج  

لبطلقة  الحلمل  غيالن  الييد صللح 

 W74)46د رقم  الوطنية  التعريف 

مجدوع ااصل التجلري املسجل تحت 

 N°2 PLACE : رقم 35825 الكلئن ب

 ABUCHOUAIB DOUKKALI,

نشلط  فيه  املزاول   .EL JADIDA

.«RESTAURATEUR PRIX FIXE»

والكيفية  الشروط  حيب  وذلك 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضلت  فإن  وعليه 

االبتدائية  بلملحكدة  الضبط  بكتلبة 

من  يومل  5د  أول  ماخل  بللجديدة 

تلريخ النشرة الثلنية.

النشرة ااوج 
املشرف عل  مصلحة السجل التجلري

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة

تقديم أصل تجلري حصة في شركة
ملف التقديم رقم )/د282

حيلب رقم 8629د

نحن رئيس مصلحة كتلبة الضبط 

بخريبكة،  االبتدائية  بلملحكدة 

 (3 الفصل  للدتقضيلت  تطبيقل 

القلنون  التجلرة،  مدونة  من  و84د 

رقم 5.95د نعلن مل يلي :

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�ضى 

عل   مصلمق  د282،  يونيو  د2 

طرف  من  أطرافه  توقيع  صحة 

يونيو  د2  بتلريخ  املختصة  اليلطلت 

عربلن  صللح  الييد  قدم  د282، 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

التجلرية  ااصول   ،Q639د7د رقم 

بلوك   448 برقم   - بخريبكة  الكلئنة 

رقم   - 4د  تجزئة  نون ر  6د  شلرع  ل 

تجزئة  الخلمس  محدد  شلرع  د 

الفرموس  مركب   4( رقم   - وحيدي 

الفرموس،  )4 مركب  2 عدلرة  - رقم 

ومطعم  مشواة  للجزارة،  مخصصين 

تحت  التجلري  بللسجل  مسجل 

هذا  تقويم  تم  حيث  484دد  رقم 

 388.888 مبلغ  في  التجلري  ااصل 

مرهم حيب تقرير مراقب الحصص 

كرم«  »ال ركة  شركة  لفلئدة  وذلك 

 ش.ذ.م.م بشريك وحيد مسجلة تحت 

رقم 7363.

تسجل  التعرضلت  فإن  وعليه 

املحكدة  بهذه  الضبط  بدكتب 

بخريبكة  التجلري(  السجل  )مكتب 

ماخل أول أقصله خدية عشر )5د) 

يومل بعد النشر الثلني.

النشرة ااوج 
عن رئيس مصلحة السجل التجلري

اإلمضلء : خوخو رشيد

منتدب قضلئي

7 مكرر
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املحكمة  اإلبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجلري

س/ت : 33926
حيلب عدم : دد226

إعالن عن بيع ااصل التجلري
من  و4)   (3 للدلمتين  تطبيقل 
عقد  وبدقت�ضى  التجلرة،  مدونة 
ااستلذة  طرف  من  محرر  توثيقي 
نزيه الشرفي املسجل بتلريخ 4 أكتوبر 

د282 بلسفي.
هربلز  نلمير  محدد  الييد  بلع 
زنقة  8د  الرقم  بلسفي  اليلكن 
فلوالي  فلل   5 دش  ط  مالرمي 
الدارالبيضلء صيدلية للييد حيلم 
الدين حيلني اليلكن بلسفي الرقم 5 
الفرموس، مجدوع  الخزامي حي  زنقة 
عنلصره  بجديع  التجلري  ااصل 
اهريلة  مرب  الكلئن  واملعنوية  امللمية 
كزولة  سبت  بلدية  رشد  ابن  زنقة 
التجلري  بللسجل  واملسجل  اسفي 
الشروط  حيب   33926 رقم  تحت 
بثدن  البيع  بعقد  عليهل  املنصوص 

قدره 788.888 مرهم.
يتعرضوا  أن  البلئع  لدائني  يجوز 
أول  ماخل  البيع  ثدن  أماء  عل  
أقصله 5د يومل بعد النشر الثلني لهذا 
مضدونة  رسللة  بوسلطة  اإلعالن 
بإيداع  أو  بللتوصل،  اإلشعلر  مع 
بكتلبة  وصل  مقلبل  التعرض  هذا 
الضبط بهذه املحكدة ويجب أن يبين  
مبلغ  البطالن  طلئلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبلبه واملوطن املختلر ماخل 

مائرة املحكدة.
النشرة ااوج 

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

90 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجلري عدم : 8د63

إعالن عن إشهلر
 عقد تقديم أصل تجلري حصة

 في شركة
املصحح  العرفي  العقد  بدقت�ضى 
د282  أكتوبر  2د  في  اإلمضلء 
د282  أكتوبر   22 بتلريخ  واملسجل 
الحلمل حدراش  يلسين  الييد  قدم 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

BK277393 ااصل التجلري املدلوك 

اإلبتدائية  بلملحكدة  واملسجل  له 

 2828 ينلير   23 بتلريخ  بإيدنتلنوت 

السجل  من  8د63  عدم  تحت 

 STE. شركة  في  كحصة  اإليضلحي 

 SKALA STATION SERVICE SARL

AU بقيدة 5.888.888.88 مرهم.

أعاله  املذكور  البلئع  مائني  فعل  

قيم  إج   يتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجلري بلملحكدة اإلبتدائية 

من  يبتدئ  أول  ماخل  بإيدنتلنوت 

في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر  تلريخ 

اليوم الخلمس عشر من نشر اإلعالن 

الثلني.

النشرة ااوج 
عن  رئيس مصلحة كتلبة الضبط

91 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 4/د282

حيلب : 5894

إعالن عن إشهلر
 عقد بيع أصل تجلري 

املكلف  القضلئي  املنتدب  سشهد 

بلملحكدة  التجلري  بللسجل 

اإلبتدائية ببنيليدلن واملوقع أسفله:

التوثيقي  العقد  عل   بنلء  أنه 

املحددي  ذ/خللد  طرف  من  املنجز 

املوثق ببوزنيقة واملسجل ببنيليدلن 

بدووبه  د282،  نوفد ر   ( بتلريخ 

فوت الييد كريم بندعيجو ابن عالل 

 TKد8339د رقم   الوطنية  بطلقته 

عثدلن  حي  الداخلة  زنقة  واليلكن 

ابن  بوغلبة  حين  للييد  بوزنيقة، 

واليلكن   T42د23د بطلقته  محدد 
اليالم  حي  سفلي  طلبق   246 رقم 
التجلري  ااصل  وديع  بوزنيقة، 

اليالم  شلرع  عثدلن  حي  الكلئن 

للجزارة  واملعد  بوزنيقة،   34 الرقم 

بلملحكدة  التجلري  بللسجل  واملقيد 

رقم  تحت  ببنيليدلن  اإلبتدائية 

تحليلي عدم 9332 بثدن إودلجي قدره 

8888.88)د مرهم.

بلبتدائية  التعرضلت  تقبل  وعليه 

التجلري  السجل  شعبة  بنيليدلن، 

للنشرة  املوالية  يومل  5د  أول  ماخل 

الثلنية.

النشرة ااوج 

95 مكرر

املحكمة  اإلبتائية بالصويرة
مكتب السجل التجلري

ملف اإلشهلر عدم : د78/282

حيلب رقم : 8د24

السجل التجلري : 2)35د

إشهلر عقد تنلزل عن حصة في  أصل 

تجلري

إن رئيس كتلبة الضبط بلملحكدة 

أسفله  املوقع  بللصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :

املحرر  رسمي  عقد  بدقت�ضى  أنه 

محلم  املعتدد  البشير  ذ.  طرف  من 

أكتوبر   4 في  واملؤرخ  آسفي،  بهئية 

التسجيل  رسوم  عنه  واملؤم   د282 

د282  أكتوبر   6 بتلريخ  بللصويرة 

.RE :974( و OR : 95(  تحت عدم

أكربو،  العزيز  عبد  الييد  قلم 

مغربي الجنيية مزمام بتلريخ 978د، 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

بدوار  واليلكن   ،N9298دد عدم 

الصويرة،  أونلغة  ودلعة  بووالخ 

في  حصته  وديع  عن  بللتنلزل 

عنلصره  بجديع  التجلري  ااصل 

 44 برقم  الكلئن  واملعنوية،  امللمية 

الصويرة،  الدر   حد  ودلعة  سوق 

)وزار(،  نشلط  ملدلرسة  وييتغل 

واملسجل بللسجل التجلري بلملحكدة 

رقم  تحت  بللصويرة  اإلبتدائية 

 48.888.88 قدره  بثدن  2)35د، 

أكربو،  محدد  الييد  لفلئدة  مرهم، 

 5 بتلريخ  املزمام  الجنيية  مغربي 

لبطلقة  الحلمل  د97د،  أكتوبر 

 N23555د عدم  الوطنية  التعريف 

اليلكن بدوار بووالخ ودلعة أونلغة 

الصويرة.

املذكور  البلئع  مائني  فعل   وعليه 

مكتب  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجلري بهذه املحكدة  ماخل 

اإلعالن  نشر  تلريخ  من  يبتدئ  أول 

ااول وينتهي في اليوم الخلمس عشر 

من نشر اإلعالن الثلني .

النشرة الثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

48 مكرر

املحكدة االبتدائية بللصويرة

مكتب السجل التجلري

إشهلر عقد هبة أصل تجلري

ملف اإلشهلر عدم : د65/282

حيلب رقم : 2362

السجل التجلري : 2د96

إن رئيس كتلبة الضبط بلملحكدة 

أسفله  املوقع  بللصويرة  االبتدائية 

يصرح :

املحرر  توثيقي  عقد  بدقت�ضى  أنه 

من طرف ذ/نور الدين خربوش موثق 

بللصويرة، واملؤرخ في 85/)8/د282، 

بتلريخ  التسجيل  رسوم  عنه  واملؤم  

 :  729( عدم  تحت  3د/)8/د282، 

.RE : 282و 864دد8887678د OR

مغربي شهلب،  عدر  الييد   قلم 

بتلريخ  مزمام  الجنيية، 

د8/د8/)97د، بطلقته الوطنية عدم 

تطوان  بزنقة  اليلكن   ،N2)586د

حقه  وديع  بهبة  الصويرة،   8( رقم 

ااصل  من   58% في  املتدثل  املشلع 

امللمية  عنلصره  بجديع  التجلري 

رقم  تطوان  بزنقة  الكلئن  واملعنوية، 

ملدلرسة  وييتغل  الصويرة،   8(

واملسجل  الزرابي(،  )بيع  )بيع   نشلط 

بللسجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 

لفلئدة  2د96،  رقم  تحت  بللصويرة 

 ،ALYSON HUGGET الييدة 

بتلريخ  املزمامة  الجنيية،  بريطلنية 

لبطلقة  الحلمل  973/84/23د، 

اليلكنة   ،N888554T اإلقلمة عدم 

بزنقة تطوان رقم )8 - الصويرة.
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وعليه فعل  مائني الواهب املذكور 
مكتب  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجلري بهذه املحكدة ماخل 
أول يبتدئ من تلريخ نشر هذا اإلعالن 
ااول وينتهي في اليوم الخلمس عشر 

من نشر اإلعالن الثلني.
النشرة الثلنية

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

114 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع  أصل تجلري

كتلبة  ملصحة  رئيس  سعلن 
الضبط بلملحكدة اإلبتدائية ب رشيد، 
في  مؤرخ  رسمي  عقد  بدقت�ضى  أنه 
محدد  الييد  بلع  د282،  يونيو  2د 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  لوزي، 
93)3)دW، واليلكن  الوطنية عدم 
ال روج  اخلوق  بني  الصوالحة  موار 
سطلت، للييد زكريلء بران، الحلمل 
عدم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
ب رشيد  اليلكن   ،WA28(43د
3)د زنقة عالل بن عبد هللا، ااصل 
للحالقة،  كدحل  امليتغل  التجلري 
الرقم  التيير  حي  مكة  بزنقة  الكلئن 
بللسجل  املسجل  برشيد،   55
ب رشيد  اإلبتدائة  بلملحكدة  التجلري 
بثدن  وذلك   ،22596 عدم  تحت 

إودلجي قدره 53588.88 مرهم.
وعليه فإن وديع التعرضلت تقدم 
قيم  املحكدة  بهلته  الضبط  بكتلبة 
5د  أول   ماخل  التجلري     السجل 
يومل من تلريخ النشرة ااوج  والثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

49 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بإنزكان
ملف رقم : 23
RC : 6494د  

حيلب : د5))
تفويت أو بيع هبة أصل تجلري

 M. BENCHAFI ABDELALI  فوت
 C.I.N BJ79(7د DEMEURANT A

RUE 335 HAY MLY RACHIDدد

 BENCHAFI AIMEN C.I.N  : إج  

...........  J4796)د DEMEURANT A

..........................

املوووم  التجلري  ااصل  مجدوع 

 PERSONNE PHYSIQUE  : ب 

 HAD BELFAA CENTRE BELFAA

 CHT AIT BAHA INEZGANE AU

بللسجل  واملسجل   TPI INEZGANE

ANELNEZG تحت عدم  التجلري ب 

6494د.

تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 

التجلرية  بلملحكدة  الضبط  بدكتب 

)مكتب السجل التجلري( ماخل أول 

للنشرة  املواجي  يومل  عشرا  خدية 

ااوج  والثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس كتلبة الضبط

50 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كتلبة الضبط
مكتب السجل التجلري

الضبط  كتلبة  مصلحة  رئيس  إن 

تطبيقل  بتطوان  اإلبتدائية  بلملحكدة 

مدونة  من   (3 الفصل  ملقتضيلت 

التجلرة القلنون 95-9د.

سعلن أنه بدقت�ضى العقد الرسمي 

هشلم  ااستلذ  طرف  من  واملحرر 

 28 بتلريخ  بتطوان  موثق  الخراز 

محدد  الييد  وهب  د282  أكتوبر 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بوعلي 

واليلكن   L6495د رقم  الوطنية 

دد  رقم  تلشفين  بن  يوسف  بشلرع 
ااصل  وديع  تطوان،  د  رقم   3 ط 

الكلئن  املنزلية  ااثلث  لبيع  التجلري 

د  رقم  تلشفين  بن  يوسف  بشلرع 
التجلري  بللسجل  واملسجل  تطوان، 

تحت  بتطوان  اإلبتدائية  بلملحكدة 

عدم 4728.

بوعلي  لبنى  الييدة  لفلئدة  وذلك 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
وام  شلرع  اليلكنة   L449879 رقم 
 ( رقم   2 ط  اليير  إقلمة  لوكس 

بتطوان.

الحلملة  بوعلي  معلء  والييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

63ددL68 اليلكن بشلرع يوسف بن 

تلشفين رقم دد ط 3 رقم د تطوان.

الحلملة  بوعلي  منى  والييدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

64ددL68 اليلكن بشلرع يوسف بن 

تلشفين رقم دد ط 3 رقم د تطوان.

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

السجل التجلري بلملحكدة اإلبتدائية 

من  يومل  5د  غلية  إج   وذلك  بتطوان 

صدور اإلعالن الثلني.

النشرة ااوج 

89 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتطوان

مصلحة كتلبة الضبط

مكتب السجل التجلري

تنلزل عن  أصل تجلري

الضبط  كتلبة  ملصحة  رئيس  إن 

بلملحكدة اإلبتدائية بتطوان.

تطبيقل ملقتضيلت الفصل 3) من 

مدونة التجلرة القلنون رقم 95-9د.

محرر  عقد  بدقت�ضى  أنه  سعلن 

اللطيف   عبد  ذ.اللخالح  طرف  من 

فلتح  بتلريخ  تطوان،  بهيئة  املحلمي 

الييدة   تنلزلت  د282،  أكتوبر 

لبطلقة  الحلملة  شددوم  افطيدة 

 L25628د عدم  الوطنية  التعريف 

الكلئن  )مكلن(  التجلري  ااصل  عن 

بحلرة اليويقة العليل رقم 6 تطوان، 

وذلك لفلمئة الييد بنعي�ضى الهرهور  

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.L75626د

بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 

السجل التجلري بلملحكدة اإلبتدائية 

من  يومل  5د  غلية  إج   وذلك  بتطوان 

صدور اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية

51 مكرر

املحكدة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتلبة الضبط
مكتب السجل التجلري

إعالن بتقديم أصل تجلري حصة 
في شركة

الضبط  كتلبة  مصلحة  رئيس  إن 
بلملحكدة االبتدائية بتطوان.

(3 الفصل  ملقتضيلت   تطبيقل 
القلنون  التجلرة  مدونة  من  84د  و 

رقم 95-9د.
القلنون  بدقت�ضى  أنه  سعلن 
 MOASSASSAT لشركة  ااسل�ضي 
 OULI ANNOUHA PRIVE SARL
محدد  الشعيري  الييد  قرر   AU
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلملة 
التجلري  أصله  تقديم   L242(2(
أعاله  املذكورة  الشركة  في  كحصة 
واملسجل  واملعنوية  امللمية  بعنلصره 
بللسجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 
بتطوان تحت الرقم التحليلي 8)536 
بتلريخ 22 سبتد ر د282 والكلئن بـ د7 
تطوان  طلبولة  امليل�ضي  احدد  شلرع 
288.888.د  ب  قيدته  قدر  والذي 
للتعليم  مدرسة  واملخصص  مرهم 

الخصو�ضي.
بدصلحة  التعرضلت  وستقبل 
السجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 
من  يومل  5د  غلية  إج   وذلك  بتطوان 

صدور اإلعالن الثلني.
النشرة الثلنية

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع ااصل التجلري

ملف رقم د2/د282
حيلب رقم 39)3د

بتلريخ توثيقي  عقد   بدقت�ضى 
الييد احدد  بلع  د282  2 أغيطس 
عدم  و  ت  ب  لـ  الحلمل  العراش 
العراش  سفيلن  للييد   B7د748د
 X35448د عدم  و  ت  ب  لـ  الحلمل 
د  رقم  بشقة  الكلئن  التجلري  ااصل 
د بقعة  شلرع ابن زيدون حي الوحدة 
اول وامليتغل  الخدييلت   (9 رقم 
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واملسجل  الييلقة  لتعليم  مؤسية   

 43442 رقم  تحت  التجلري  بللسجل 

بللخدييلت  االبتدائية  بلملحكدة 

واملعنوية  امللمة  عنلصره  بجديع 

واملقدر بثدن 38.888 مرهم.

لذلك فإن وديع التعرضلت يجب 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  توضع  أن 

أول  ماخل  بللخدييلت  االبتدائية 

صدور  تلريخ  من  يومل  عشر  خدية 

النشرة الثلنية.

النشرة الثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

53 مكرر

املحكدة  االبتدائية بللخدييلت

بيع ااصل التجلري

ملف رقم : د22/282

حيلب رقم : د397د

بتلريخ  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

الزاوية  الييد  بلع  د282،  4 نوفد ر 

عدم  ب.ت.و  ل  الحلمل  الدين  نور 

محدد  العزاوي  للييد   X223(5(

 X329667  : عدم  ل ب.ت.و  الحلمل 

رقم   : ب  الكلئن  التجلري  ااصل 

الخدييلت،  املنفلوطي  زنقة   83

وامليتغل اول بيع الدولج واملسجل 

 47872 رقم  تحت  التجلري  بللسجل 

بللخدييلت،  االبتدائية  بلملحكدة 

واملعنوية  امللمية  عنلصره  بجديع 

)ثالثدلئة   388.888 بثدن  واملقدر 

ألف مرهم(.

لذلك فإن وديع التعرضلت يجب 

بلملحكدة  الضبط  بكتلبة  توضع  أن 

أول  ماخل  بللخدييلت  االبتدائية 

صدور  تلريخ  من  يومل  عشر  خدية 

النشرة الثلنية.

النشرة الثلنية

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

116 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
شعبة السجل التجلري

ملف إيداع تقديم أصل تجلري في 
حصة شركة

رقم : 2د/د282
إعالن قضلئي عن تقديم أصل 

تجلري حصة في شركة
مراقب  أنجزه  تقرير  بدقت�ضى 
AISSA AKHABBAR الحيلبلت الخبير 
تجلري  أصل  تقديم  تم  خالله  من 

حصة في شركة.
بلخيلط  املنعم  عبد   : امليلهم 
عدم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
التجلري  لألصل  مللك   D33(468
 CHIFA اسم  تحت  صيدلية 
بللسجل  مسجل   GUELMIM
بكلديم  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 
تحت رقم )396 الضريبة املهنية رقم 

2495د496.
 الشركة امليتفيدة من امليلهدة :

 SOCIETE CHIFA SMS SARL
مرهم   2.574.888 في  يقدر  رأسدللهل 
وهي في طور التشكيل والكلئن مقرهل 
الثلني  الحين  شلرع   3(2 رقم  في 

كلديم.
تم تقييم الحصة املقدمة في مبلغ 
مليونين  مرهم  74.888د.2  قدره 

وملئة وأربعة وسبعون ألف مرهم.
كتلبة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  سعلن  الضبط 
الضبط  كتلبة  إج   بتعرضه  يتقدم 
شعبة السجل التجلري بهذه املحكدة 
للنشرة  املوالية  يومل  5د  أول  ماخل 
مدونة  من   (4 للدلمة  طبقل  الثلنية 

التجلرة.
النشرة الثلنية

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه
بن صالح

شعبة السجل التجلري
ملف عدم 4د/د282

إعالن عن تقديم أصل تجلري 
كحصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بدقت�ضى 

يونيو  9د  بتلريخ  اإلمضلء 

2د  بتلريخ  واملسجل  د282 

التسجيل  بإمارة  د282  أغيطس 

بللفقيه بن صللح قدم الييد الكبير 

الوطنية  للبطلقة  الحلمل  افنين 
اوالم  بدوار  اليلكن   I3343دد رقم 

اليبت  سوق  عي�ضى  سيدي  امراح 

 PHARMACIE لشركة  الندة  اوالم 

ذات  شركة   AFNINE SARL AU

الشريك  ذات  املحدومة  امليؤولية 

مقرهل  التأسيس  طور  في  الوحيد 

سيدي  الضروة  بقصر  االوتدلعي 

بن  عي�ضي  سيدي  مو�ضى  بني  عي�ضى 

املقيد  التجلري  ااصل  وديع  علي 

بللسجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 

 9982 رقم  تحت  صللح  بن  بللفقيه 

واملعنوية. امللمية  عنلصره  بجديع 
فعل  مائني مقدم ااصل التجلري 

املذكور أعاله أن يتقدموا بتعرضلتهم 

بلملحكدة  التجلري  السجل  قيم  إج  

ماخل  صللح  بن  بللفقيه  االبتدتئية 

اإلعالن  نشر  تلريخ  من  يبتدئ  أول 

ااول وينتهي في اليوم الخلمس عشر 

من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة الثلنية

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجلري

ملف عدم د87/282

حيلب خصو�ضي : 4522
تفويت أصل تجلري

تجلري  أصل  بيع  عقد  بدووب 

املؤرخ في 28 ملرس 9د28 :
بفرعون  محدد  الييد  بلع 

58897دJE النلئب عنه  وطنيته عدم 
التجلري  كلفة ااصل  بفرعون  حين 

د5 شلرع موالي  برقم  الكلئن  للدحل 

لوكيل  واملخصص  تيزنيت  يوسف 

واملسجل  الهلتف  لخدملت  معتدد 

التحليلي  بللسجل   549 عدم  تحت 

بللسجل الترتيبي  بللسجل   (384 و 

 التجلري بلملحكدة االبتدائية بتيزنيت  

عدم  وطنيته  هنون  محدد  لفلئدة 

وطنيته  وعراب  واكرام    JE43442د

.JE2(3(54 عدم

واملعنوية  امللمية  عنلصره  بجديع 

قدره  إودلل  بثدن  قوم  والذي 

68.888 مرهم.

تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بدكتب 

عشر  الخدية  أول  ماخل  بتيزنيت 

الثلنية  للنشرة  املوالية  )5د(  يومل 

طبقل للدلمة 4) من مدونة التجلرة.

تحت وديع التحفظلت.

النشرة الثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

67 مكرر

املحكدة االبتدائية بتيزنيت

شعبة السجل التجلري

ملف عدم د282/)8

رقم الحيلب : 4557

تفويت أصل تجلري

عن  بللتنلزل  اتفلق  عقد  بدووب 

في  املؤرخ  العرفي  الكراء واإلفراغ  حق 

27 أكتوبر 7د28.

بن  بوعدي  محدد  الييد  تنلزل 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  العربي 

حق  عن   J955د( رقم  الوطنية 

الكراء للحلنون الكلئن برقم 2د زنقة 

علي  الييد  لفلئدة  تيزنيت  الحدامة 

لبطلقة  الحلمل  محدد  بن  أشلفي 

التعريف الوطنية رقم J53869 بثدن 

إودلجي قدره 68.888 مرهم.

تسجل  التعرضلت  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بدكتب 

عشر  الخدية  أول  ماخل  بتيزنيت 

الثلنية  للنشرة  املوالية  )5د(  يومل 

طبقل للدلمة 4) من مدونة التجلرة.

تحت وديع التحفظلت.

النشرة الثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

68 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف رقم : 52دد/د8د6/د2

اعالن عن بيع عقلر بلملزام العلني 
لفلئدة : محدد كريم.

الدين  : االستلذ ودلل  ينوب عنه 

النلبل�ضي املحلمي بهيئة بني مالل.

ضد : علئشة كريم.

سعلن رئيس مصلحة كتلبة الضبط 

لد  املحكدة االبتدائية ببني مالل أنه  

سلعة  عل    ،2822 ينلير   25 بتلريخ 

الواحدة بعد الزوال بقلعة البيوعلت 

بهذه املحكدة سيقع بيع بلملزام العلني 

سكنية  مار  عن  عبلرة  الذي  للعقلر 

كلئنة بحي بيلض الصومعة الزنقة د2 

بني مالل ميلحتهل تقدر بحواجي 64 م 

يتكون  سفلي  طلبق  عل   تشتدل  م، 

من 3 غرف ومرحلض ومطبخ وسطح 

سيترته ومرافقة.

للبيع  االفتتلحي  الثدن  حدم  وقد 

في مبلغ 8.888)2 مرهم.

املزايدة  عليه  رست  من  وعل  

 %  3 زيلمة  مع  فورا  الثدن  يؤمي  ان 

واوب الخزينة العلمة.

يدكن  املعلوملت  من  وللدزيد 

االتصلل بقيم التنفيدات القضلئية 

مفتر  عل   لالطالع  املحكدة  بهذه 

الشروط والتحدالت.
حرر ببني مالل بتلريخ 8/26د/د282

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

72

املحكدة االبتدائية ببني مالل

ملف رقم : د3دد/6254/د2

اعالن عن بيع عقلر بلملزام العلني 
لفلئدة : مليكة وحيد ومن معهل.

ينوب عنه : االستلذ عتيق وعدلري 

ومربلح املحلمون بهيئة بني مالل.

: ورثة الشرقي بن املعطي بن  ضد 

حدلمي.

كتلبة  مصلحة  رئيس  سعلن 

الضبط لد  املحكدة االبتدائية ببني 

مالل أنI بتلريخ 25 ينلير 2822، عل  

بقلعة الزوال  بعد  الواحدة  سلعة 

بيع  سيقع  املحكدة  بهذه  البيوعلت   
للعقلر الذي عبلرة عن  العلني  بلملزام 
»بقعة  تيمى  علرية  ارضية  قطعة 
الدوار« والكلئن بجدلعة وقيلمة اوالم 
سعيش  بني مالل ميلحتهل تقدر بحواجي 
وكذا  قبلة،   يحدهل  م  م  د),534 
االستفلمة  تم  التي  اليقي  ملء  ووبة 
واالعراف  التقلليد  حيب  منهل 
6 سلعلت  وقدرهل  العدل  بهل  الجلري 
أسبوعيل ملدة دسنة واحدة كلملة أمل 
الينة املوالية لينة اليقي املذكورة 
من  أخر   مرة  لتيتفيد  للغير  فهي 
الثللثة. الينة  في  املذكورة  الحصة 
للبيع  االفتتلحي  الثدن  حدم  وقد 
مرهم،  86.962د  مبلغ  في  العقلر 
ملء  ووبة  لبيع  االفتتلحي  والثدن 

اليقي في مبلغ 28.888 مرهم.
املزايدة  عليه  رست  من  وعل  
 %  3 زيلمة  مع  فورا  الثدن  يؤمي  أن 

واوب الخزينة العلمة.
يدكن  املعلوملت  من  وللدزيد 
االتصلل بقيم التنفيدات القضلئية 
مفتر  عل   لالطالع  املحكدة  بهذه 

الشروط والتحدالت.
حرر ببني مالل بتلريخ 8/26د/د282

رئيس مصلحة كتلبة الضبط

73

املحكدة االبتدائية ببني مالل
ملف رقم : د7)/6254/د2

اعالن عن بيع عقلر بلملزام العلني 
ومن  الحدراوي  محدد   : لفلئدة 

معه.
ينوب عنه : االستلذ عتيق وعدلري 

ومربلح املحلمون بهيئة بني مالل.
ضد :  عبد الرحدلن حدراوي.

سعلن رئيس مصلحة كتلبة الضبط 
لد  املحكدة االبتدائية ببني مالل أن 
سلعة  عل    ،2822 ينلير   25 بتلريخ 
الواحدة بعد الزوال بقلعة البيوعلت 
بهذه املحكدة سيقع بيع بلملزام العلني 
بنلية سكنية  الذي عبلرة عن  للعقلر 
عل   سشتدل  سفلي  طلبق  من  تتكون 
ومطبخ  غرف  واربع  ومرحلض  فنلء 
 3 وضواية وطلبق علوي سشتدل عل  
غرف فنلء ومطبخ وضواية وسطح به 
مرحلض وسلحة علرية، الكلئن بلوالم 

م،   م   (8 تبلغ  ميلحتهدل  حددان 

يحده : قبلة : ورثة العربي بن الكلنة، 

احدد،  �ضي  بنت  زهراء  اللة   : غروبل 

شدلال الفران وفلطنة بنت مولوم بن 

صللح وابنلئهل ويدينل ايت مرمو.

لبيع  االفتتلحي  الثدن  حدم  وقد 

واوب املنفذ عليهل في العقلر في مبلغ 

452.888 مرهم.

املزايدة  عليه  رست  من  وعل  

 %  3 زيلمة  مع  فورا  الثدن  يؤمي  أن 

واوب الخزينة العلمة.

يدكن  املعلوملت  من  وللدزيد 

االتصلل بقيم التنفيدات القضلئية 

مفتر  عل   لالطالع  املحكدة  بهذه 

الشروط والتحدالت.
رئيس مصلحة كتلبة الضبط

74

املحكدة  اإلبتدائية بني مالل
ملف عدم : 27/د282

حيلب رقم : )825د

إعالن عن بيع  أصل تجلري

عليه  مصلمق  عقد  بدقت�ضى 

ومسجل  د282  أكتوبر  2د  بنلريخ 

د282 إن  4 نوفد ر  ببني مالل بتلريخ 

الييدة مونى خوصلر مغربية راشدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  حلملة 

الحي  اليلكنة   I589882 رقم 

بني  ر28  الرولء  أبو  تجزئة  اإلماري 

بهذه  التجلري  بللسجل  مالل مسجل 

املحكدة تحت عدم 25542 قد بلعت 

زنقة  والكلئن  التجلري  ااصل  وديع 

وامليتعدل  مالل  بني  55د  الرقم   2

 TENANT BUREAU كدحل 

 POUR LE RECOUVREMENT DE

بصريلت  لفلئدة شركة   CREANCES

مرحبل في طور التأسيس الكلئن مقرهل 

زنقة2 الرقم 5دد بني مالل وقد حدم 

 68.888.88 مبلغ قدره  في  البيع  ثدن 

مرهم .

تقديم  ااخيرة  هذه  مائني  فعل  

تعرضلتهم إج  مكتب السجل التجلري 

ماخل  مالل  بني  اإلبتدائية  بلملحكدة 

املوالية  يومل  5د  يتعد   ال  أول 

للنشرة الثلنية.

النشر ااوج 
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

67 مكرر

املحكدة  اإلبتدائية بني مالل
ملف عدم : 26/د282

حيلب رقم : 8257د

إعالن عن بيع  أصل تجاري

عليه  مصلمق  عقد  بدقت�ضى 

ومسجل  د282  نوفد ر  )د  بنلريخ 

ببني مالل بتلريخ 29 أكتوبر د282 إن 

مغربي  معتصم  الحكيم  عبد  الييد 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  راشد 

اليلكن   I(493د رقم  الوطنية 

عيفت اليرحلني الفرح رقم 36 بني 

بهذه  التجلري  بللسجل  مالل مسجل 

بلع  قد   9356 عدم  تحت  املحكدة 

زنقة  والكلئن  التجلري  ااصل  وديع 

وامليتعدل  مالل  بني   9 رقم  الكركور 

كدحل بيع املوام الغذائية بللتقييط 

بن  لخيلل  الييد عبدالجليل  لفلئدة 

لبطلقة  الحلمل  راشد  مغربي  اعدرو 

 I67952د رقم  الوطنية  التعريف 

اليلكن حي االطلس بلوك 3 ر 48 حي  

بني مالل وقد حدم ثدن البيع في مبلغ 

قدره 488.888.88 مرهم .

تقديم  ااخيرة  هذه  مائني  فعل  

تعرضلتهم إج  مكتب السجل التجلري 

ماخل  مالل  بني  اإلبتدائية  بلملحكدة 

املوالية  يومل  5د  يتعد   ال  أول 

للنشرة الثلنية.

النشر ااوج 
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

68 مكرر
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املحكدة  االبتدائية بني مالل
ملف عدم : 25/د282

حيلب : 99د8د

تقديم أصل تجلري حصة في شركة
من  منجز  رسمي  تقرير  بدقت�ضى 

خبير  بلحوسين  ايت  هشلم  ذ  طرف 

الحيلبلت بدراكش.
شوكري  محدد  ورثة  قدم  فقد 

بومللك  الييدة  طرف  من  مدثلين 
التجلري  بللسجل  مسجلة  فلضدة 

مالل  بني  االبتدائية  بلملحكدة 

ااصل  وديع  و6د274  رقم  تحت 

عن  عبلرة  هو  الذي  التجلري 

في  كحصة  الييلقة  لتعليم  مدرسة 

 STE ECOLE YAN املدعوة  الشركة 

تحت  التجلري  السجل  في  املسجلة 

مدثلهل  شخص  في  35د2د  عدم 

مرهم. 68.788د  رأسدللهل  القلنوني 

اعاله  الحصة  مقدم  مائني  فعل  

السجل  بدكتب  تعرضلتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 

خدية  يتجلوز  ال  أول  ماخل  مالل 

عشر يومل املوالية للنشرة الثلنية.

النشر ااوج 

عن رئيس كتلبة الضبط

69 مكرر

املحكدة  االبتدائية بني مالل

ملف عدم : 24/د282

حيلب : 3)د8د

تقديم أصل تجلري حصة في شركة
منجز  رسمي  تقرير  بدقت�ضى 

محدد  الحييوبي  الخبير  طرف  من 

بتلريخ البيضلء  بللدار   الببكري 

 5د أكتوبر د282.
فقد قدم الييد عبد هللا ميتلوي 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

بللسجل  واملسجل  9639)3د  رقم 

8)284 وديع ااصل  التجلري عدم  

التجلري الذي هو عبلرة عن صيدلية 

بني  امللر�ضي  سلحة   (4 برقم  الكلئن 

املدعوة  الشركة  في  كحصة  مالل 

 STE PHARMACIE DU MARCHE

السجل في  املسجلة   BENI MELLAL

في  د8د2د  عدم  تحت  التجلري   

رأسدللهل  القلنوني  مدثلهل  شخص 

ااصل  قوم  وقد  مرهم،  6288)5د 

التجلري في مبلغ 682488د مرهم.

اعاله  الحصة  مقدم  مائني  فعل  

السجل  بدكتب  تعرضلتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 

خدية  يتجلوز  ال  أول  ماخل  مالل 

عشر يومل املوالية للنشرة الثلنية.

النشر ااوج 

عن رئيس كتلبة الضبط

70 مكرر

املحكدة  اإلبتدائية بني مالل

ملف رقم : 23/د282

حيلب رقم : 8874د

تقديم أصل تجلري حصة في 

طرف  من  رسمي  تقرير  بدقت�ضي 

شلوي  ابراهيم  الحييوبي  الخبير 

بللدارالبيضلء.

قدم  د282،  يوليو  فلتح  بتلريخ 

للبطلقة  الحلمل  امبلرك،  بوه  الييد 

واملسجل   ،I248332 رقم  الوطنية 

بللسجل التجلري بلملحكدة االبتدائية 

ببني مالل، تحت رقم )929د، وديع 

عن  عبلرة  هو  الذي  التجلري  االصل 

مخ زة وحلويلت، والكلئن حي الشرف 

رقم 3 تجزئة خدير، بني مالل كحصة 

 PATISSERIE املدعوة  الشركة  في 

 SAFAE ET MAROUA SARL

القلنوني،  مدثلهل  شخص  في   ،AU

بلملحكدة  التجلري  بللسجل  مقيدة 

رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

مرهم  88.888د  راسدللهل  د67دد، 

في  املذكور  التجلري  االصل  قوم  وقد 

مبلغ 9),779.)32 مرهم.

أعاله  الحصة  مقدم  مائني  فعل  

السجل  بدكتب  تعرضلتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 

مالل، ماخل أول ال يتجلوز 5د يومل 

املوالية للنشرة الثلنية.

النشر ااوج 
االمضلء رئيس مصلحة كتلبة الضبط

71 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم أصل تجلري حصة في شركة

ملف عدم 84/د282

حيلب رقم )2د4 )قصبة تلملة(

من  منجز  رسمي  تقرير  بدقت�ضى 

طرف ااستلذ محدد الزاكي كييوس 

خبير الحيلبلت بللدار البيضلء.

الرامي  محدد  الييد  قدم  فقد 

وعبد الغلني الرامي واملسجل بللسجل 

ببني  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 

 2587( و   24952 رقم  تحت  مالل 

وديع ااصل التجلري الذي هو عبلرة 

كحصة   STATION SERVICE عن 

 STE FUELZA املدعوة  الشركة  في 

التجلري  السجل  في  املسجلة   SARL

587دد في شخص مدثلهل  تحت رقم 

القلنوني رأسدللهل 488.888 مرهم.

أعاله  الحصة  مقدم  مائني  فعل  

السجل  بدكتب  تعرضلتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  بلملحكدة  التجلري 

خدية  يتجلوز  ال  أول  ماخل  مالل 

عشر يومل املوالية للنشرة الثلنية..

النشرة الثلنية

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

71 مكرر

محكمة  االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار

اإلسم العلئلي : اليللمي.

اإلسم الشخ�ضي : محدد.

ابن عبد الرحدلن .

وأمه: سعيدة بنت امريس.

 2882 أكتوبر   27 بتلريخ  املولوم 

بللجريفلت.

: الجريفلت أوالم الطيب  اليلكن 

فلس.

حكم عليه بتلريخ 7 أكتوبر د282 

بفلس من  الجنليلت  من طرف غرفة 

وهتك  بقلصر  التغرير  وريدتي  أول 

عرضهل بدون عنف.

واحدة  بينة  ذلك  عن  ومعلقبته 

)د8( حبيل موقوف التنفيذ وتحديله 

الصلئر واإلوبلر في اامنى.
الرئيس

مدثل النيلبة

كلتب الضبط

92

محكدة  االستئنلف بفلس

ملخص الحكم أو القرار

اإلسم العلئلي : الجنلن.
اإلسم الشخ�ضي : زهير.

ابن محدد بن عالل .

وأمه: أم كلثوم بنت العيل�ضي.

979د  ملرس  5د  بتلريخ  املولوم 

بفلس.

2 حي  5د الزنقة  اليلكن : بللرقم 

بنيس بلخيلط فلس.

سبتد ر   38 بتلريخ  عليه  حكم 

الجنليلت  غرفة  طرف  من  د282 

عرض  هتك  ونلية  أول  من  بفلس 

بلليالح  والجرح  والضرب  بللعنف 

اابيض واستهالك املخدرات.

بدعلقبته   : العدومية  الدعوة  في 

وتحديله  نلفذا  حبيل  واحدة  بينة 

الصلئر ة واإلوبلر في اامنى.

في الدعوة املدنية : بقبولهل شكال.

زهير  املتهم  بأماء  املوضوع  في 

بللحق  املطللب  لفلئدة  الجنلن 

املدني سعيد اليعقوبي تعويضل قدره 

عل   الصلئر  وتحديله  مرهم  8888د 

وإعفلء  اامنى  في  واإلوبلر  النيبة 

املطللب من بقية الصلئر.
الرئيس

مدثل النيلبة

كلتب الضبط

93 
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/7))5/د282 
العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 
ذي  قلسم  سيدي  بالم  امليمى 
 R/29344 عدم  العقلري  الرسم 
املتواود  الحلج صللح  املدعو  املكلن 
قيلمة  زيرارة،  الترابية  بللجدلعة 
زيرارة، مائرة الشرارمة، إقليم سيدي 
نوفد ر   25 تلريخ  من  ابتداء  قلسم، 
د282  مسيد ر   6 غلية  إج   د282 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجلز ثقب وولب امللء منه من أول 
امللشية  وإرواء  املنزجي  االستعدلل 
لفلئدة الييد عبد الكريم بووضلمي 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G6679 رقم
9

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/6))5/د282 
اارض  عل   سيجر   الذي  د282 
التلبعة ملسجد موار الزوايد والتلبعة 
الزوايد  لدوار  الياللية  للجدلعة 
بتلريخ  289 عدم  إمارية  شهلمة   ذات 
23 سبتد ر د282 املتواود بللجدلعة 
موالي  قيلمة  اعزوز،  سيدي  الترابية 
الغرب،  تالل  مائرة  القلمر،  عبد 
من  ابتداء  قلسم،  سيدي  إقليم 
غلية إج   د282  نوفد ر   24  تلريخ 
 6 مسيد ر د282 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 
مسجد  تزويد  أول  من  منه  امللء 
الصوابي  محدد  الييد  لفلئدة  بلمللء 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.GNرقم 76د48د
10

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/98)5/د282 
القطعة  عل   سيجر   الذي  د282 
عقد  ذات  ال رمعي  امليدلة  اارضية 
صحيفة   392 بعدم  ضدن  شراء 
253 كنلش عدم 6د بتلريخ د3 ملرس 
الترابية  بللجدلعة  املتواودة  975د 
مائرة  مقريصلت،  قيلمة  مقريصلت، 
من  ابتداء  وزان،  إقليم  مقريصلت، 
 6 غلية  إج   د282  نوفد ر   24 تلريخ 
شأن  في  علني  بحث  د282  مسيد ر 
ثقب  بإنجلز  الترخيص  مشروع 
أول االستعدلل  منه من  امللء  وولب 
الييد  لفلئدة  امللشية  وإرواء  املنزجي 
لبطلقة  الحلمل  املللكي  اليالم  عبد 

.LC36578 التعريف الوطنية رقم
11

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   4 بتلريخ  ح.ج/76)5/د282 
العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 
الفالحي املتواود بللجدلعة بللقلعدة 
امللكية  للقوات  التلبعة   3 الجوية 
لالستغالل  كراء  عقد  ذات  الجوية 
املتواود  د282  يونيو   25 بتلريخ 
بللجدلعة الترابية القنيطرة، امللحقة 
5، مائرة أوالم أوويه، إقليم  اإلمارية 
 23 تلريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 
مسيد ر   3 غلية  إج   د282  نوفد ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 
الترخيص بإنجلز 3 أثقلب وولب امللء 
منهل من أول سقي ميلحة 64 هكتلرا 
 FRUIT COUNTRY شركة  لفلئدة 
شخص  في  مدثلة   MOROCCO
اسدلعيل  الييد  القلنوني  مدثلهل 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  بنجلون 

.BE793955 الوطنية رقم
12

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/)))5/د282 
العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 
العقلري  الرسم  ذي  الجدلعي 
 3( اإلماري  التحديد   38/4(829
موار  مزارع  امليمى  بلملكلن  سلبقل 
شهلمة  ذي  البوعتالويين  الفقرة 
)د  بتلريخ  64د  رقم  االستغالل 
بللجدلعة  املتواود  د282  أكتوبر  
بير  تكنة  قيلمة  الطللب،  بير  الترابية 
إقليم  الشرارمة،  مائرة  الطللب، 
 24 تلريخ  من  ابتداء  قلسم،  سيدي 
مسيد ر   6 غلية  إج   د282  نوفد ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 
امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 
 2,7672 أول سقي ميلحة  منه من 
الرحدلن  عبد  الييد  لفلئدة  هكتلرا 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  بوصلطي 

.G37724 الوطنية رقم
13

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/د9)5/د282 
القطعة  عل   سيجر   الذي  د282 
الواقعة  »اليتوية«  امليدلة  اارضية 
ملكية  نسخة  ذات  الجرارة  بدزارع 
بعدم  أصلهل  ضدن  التحفيظ  اول 
اامالك  كنلش   49( صحيفة  د42 
5د28  يوليو   22 بتلريخ   55 رقم 
وزان،  الترابية  بللجدلعة  املتواودة 
وزان،  بلشوية   3 اإلمارية  امللحقة 
 24 تلريخ  من  ابتداء  وزان،  إقليم 
مسيد ر   6 غلية  إج   د282  نوفد ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 
الترخيص بإنجلز ثقب وولب امللء منه 
هكتلرات   5 ميلحة  سقي  أول  من 
يحيلئي  فلضل  احدد  الييد  لفلئدة 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  معه  ومن 

.GM3764 الوطنية رقم
14

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5932/د282 بتلريخ 8د نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ض  شراء  عقد  ذي  الجرف  امليمى 

بللجدلعة  املتواود   282 بعدم 

احدد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 

ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  مائرة 

غلية  إج   د282  نوفد ر   29 تلريخ  من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

 5 ميلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

امريس  الييدين  لفلئدة  هكتلرات 

اشقوندة ومحدد اشقوندة الحلملين 

رقمي  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.CB29829 و CB652د

15

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د  بتلريخ  ح.ج/5936/د282 

عل   سيجر   الذي  د282  نوفد ر 

العقلر امليمى اشطيبي وبومرهم ذي 

367)2/د4  عدم  امللكية  شهلمتي 

بللجدلعة  املتواود  2)298/د4  و 

املنزل،  مائرة  امكومو،  أوالم  الترابية 

 29 تلريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

مسيد ر   9 غلية  إج   د282  نوفد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 

728د,4  أول سقي ميلحة  منه من 

الدويب  ثورية  الييدة  لفلئدة  هكتلر 

التعريف  لبطلقة  الحلملة  معهل  ومن 

.Cالوطنية رقم 838)6د

16
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وكللة الحوض مللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/5))5/د282 
القطعة  عل   سيجر   الذي  د282 
ال ري«  »غرسة  امليدلة  اارضية 
الريحلن  البقلجي  أوالم  بدوار  الواقعة 
عدم  أرضية  قطعة  بيع  عقد  ذات 
أغيطس   2 بتلريخ  صحيفة  2د6د 
الترابية  بللجدلعة  املتواودة  د282 
الوحدة،  مائرة  تروال،  قيلمة  تروال، 
تلريخ من  ابتداء  وزان،   إقليم 
 24 نوفد ر د282 إج  غلية 6 مسيد ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 
امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 
منه من أول االستعدلل املنزجي وإرواء 
74دد,8  ميلحة  وسقي  امللشية 
هكتلر لفلئدة الييدة فلطدة الزهراء 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  البحراوي 

.GMالوطنية رقم 43264د
17

وكللة الحوض مللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   5 بتلريخ  ح.ج/4))5/د282 
العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 
عدم  العقلري  الرسم  ذي  الجدلعي 
اإلماري  التحديد   38/4(829
مزارع  امليمى  بلملكلن  سلبقل   3(
للجدلعة  التلبع  البوعتالويين  موار 
شهلمة  ذي   2 زيرارة  الياللية 
االستغالل رقم 32د بتلريخ 3 سبتد ر 
الترابية  بللجدلعة  املتواود  د282 
بير الطللب، قيلمة تكنة بير الطللب، 
مائرة الشرارمة، إقليم سيدي قلسم، 
د282  نوفد ر   24 تلريخ  من  ابتداء 
بحث  د282  مسيد ر   6 غلية  إج  
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجلز ثقب وولب امللء منه من أول 
لفلئدة  هكتلر   3,58 ميلحة  سقي 
لبطلقة  الحلمل  الرامي  الييد حديد 

.GKالتعريف الوطنية رقم 986دد
18

وكللة الحوض مللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
 4 بتلريخ  ح.ج/8))5/د282 
عل   سيجر   الذي  د282  نوفد ر 
الياللية  للجدلعة  املدلوك  العقلر 
عدم  إيجلر  عقد  ذي  الطللب  أوالم 
يوليو  2د  بتلريخ  د596/282 
املتواود  5495د  عدم  ملف  د282 
سالمة،  أوالم  الترابية  بللجدلعة 
احواز  مائرة  القنيطرة،  احواز  قيلمة 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 
غلية  إج   د282  نوفد ر   23 تلريخ  من 
د282 بحث علني في شأن  3 مسيد ر 
مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 
 45 ميلحة  أول سقي  من  منه  امللء 
 ECOVERT شركة  لفلئدة  هكتلر 
مدثلهل  شخص  في  مدثلة   SARL
محدد  اليزيدي  الييد  القلنوني 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.A67رقم 276د
19

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 
رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 
نوفد ر   4 بتلريخ  ح.ج/)7)5/د282 
القطعة  عل   سيجر   الذي  د282 
الياللية  للجدلعة  التلبعة  اارضية 
اشراكة  فرقة  الحوزية  علمر  أوالم 
كراء  عقد  ذات  التعويضلت  تدع  
 3 بتلريخ  فالحية  أرض  قطعة 
أغيطس د282 املتواودة بللجدلعة 
بندنصور،  مائرة  املكرن،  الترابية 
تلريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 
23 نوفد ر د282 إج  غلية 3 مسيد ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 
امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 
د هكتلر  منه من أول سقي ميلحة 
هللا  عبد  القصير  الييد  لفلئدة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.Gرقم 2692دد
20

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5965/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

شراء  عقد  ذي  الراعي  فدان  امليمى 

بللجدلعة  املتواود   326 بعدم  ض 

الترابية عين الجوهرة، مائرة تيفلت، 

إقليم الخدييلت، ابتداء من تلريخ 3 

مسيد ر  3د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 

 8,55 ميلحة  سقي  أول  من  منه 

هكتلر لفلئدة الييد بوعزة الصلليح 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.XAرقم 759دد

21

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5963/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى بوعزوف د ذي عقد مخلروة 

بللجدلعة  املتواود  3د2  بعدم  ض 

الخدييلت،  مائرة  الكنزرة،  الترابية 

إقليم الخدييلت، ابتداء من تلريخ 3 

مسيد ر  3د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 

29,د  ميلحة  سقي  أول  من  منه 

هكتلر لفلئدة الييد بنشريف محدد 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  معه  ومن 

.D32الوطنية رقم 564د

22

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5962/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

سيدي  وام  حجلمين  عين  امليمى 

بعدم  ض  ملكية  عقد  ذي  العربي 

الترابية  بللجدلعة  املتواود   (8

إقليم  تيفلت،  مائرة  الطلبة،  مقلم 

 3 تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت، 

مسيد ر  3د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

الترخيص بإنجلز بئر وولب امللء منه 

6)84,د  ميلحة  سقي  أول  من 

نعيدة  شعبلن  الييد  لفلئدة  هكتلر 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.XA(6(79 رقم

23

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5959/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

عثدلن  سيدي  راس  فدان  امليمى 

64د  بعدم  ض  صدقة  عقد  ذي 

سيدي  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

إقليم  تيفلت،  مائرة  الرزاق،  عبد 

 3 تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت، 

مسيد ر  3د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

امللء  وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص 

د هكتلر  منه من أول سقي ميلحة 

لفلئدة الييد شلكوك سعيد الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.X2355(2

24
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/د596/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى فدان العبدي ذي عقد شراء 

بللجدلعة  املتواود  )5د  بعدم  ض 

مائرة  الغندور،  سيدي  الترابية 

الخدييلت،  إقليم  الخدييلت، 

ابتداء من تلريخ 3 مسيد ر د282 إج  

علني  بحث  د282  مسيد ر  3د  غلية 

بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أول  من  منه  امللء  وولب  بئر 

الييد  لفلئدة  هكتلر  38,د  ميلحة 

لبطلقة  الحلمل  الجيالجي  الجبلري 

.Xالتعريف الوطنية رقم 89252د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/2)59/د282 بتلريخ 6د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى محدومة ذي عقد كراء أرض 

2د  بتلرخ  عليه  مصلمق  فالحية 

بللجدلعة  املتواود  د282  أكتوبر 

إيدوزار  مائرة  سرغينة،  الترابية 

من  ابتداء  بومللن،  إقليم  مرموشة، 

6د  غلية  إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ 

شأن  في  علني  بحث  د282  مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

ميلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

ورمي  الييد  لفلئدة  هكتلر   4,9896

التعريف  لبطلقة  الحلمل  محدد 

.C72(62 الوطنية رقم

26

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5695/د282 بتلريخ 6د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى اللعبي د-د ذي شهلمة امللكية 

246د67/2 املتواود بللجدلعة  عدم 

عين  بلشوية  تلوودات،  عين  الترابية 

ابتداء  الحلوب،  إقليم  تلوودات، 

غلية  إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ  من 

في  علني  بحث  د282  مسيد ر  6د 

ثقب  بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن 

أول االستعدلل  منه من  امللء  وولب 

هكتلر   2,8492 ميلحة  سقي  املنزجي 

احدد  املنصوري  الييد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.D6رقم 2949د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5967/د282 بتلريخ 5د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

الرسم  موضوع   2 براميل  امليمى 

K/3722 ذي عقد بيع  العقلري عدم 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  فالحي 

آيت بوبيدملن، مائرة عين تلوودات، 

 6 تلريخ  من  ابتداء  الحلوب،  إقليم 

مسيد ر  6د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

منه  امللء  وولب  بئر  بحفر  الترخيص 

هكتلرات   4 ميلحة  سقي  أول  من 

الحلمل  مهلور  يط  الييد  لفلئدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.D68238د

28

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5969/د282 بتلريخ 5د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى تويركلت ذي مطلب التحفيظ 

إمارية  شهلمة  ذي   67/46(7 عدم 

بللجدلعة  املتواود   83/2828 عدم 

أكوراي،  مائرة  تلمشلشلط،  الترابية 

 6 تلريخ  من  ابتداء  الحلوب،  إقليم 

مسيد ر  6د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

منه  امللء  وولب  بئر  بحفر  الترخيص 

8487,د  ميلحة  سقي  أول  من 

احدد  الييدين  لفلئدة  هكتلرات 

الكرطيط  ومصطفى  الكرطيط 

الوطنية  التعريف  لبطلقتي  الحلملين 

.D5287و 7د D225444 رقمي
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5973/د282 بتلريخ 5د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

مطلب  موضوع  الشعيبلت  امليمى 

ذي  2د65د/ك  عدم  التحفيظ 

  224 ص   2(8 بعدم  ض  كراء  عقد 

املتواود بللجدلعة الترابية آيت حرز 

إقليم  تلوودات،  عين  مائرة  هللا، 

الحلوب، ابتداء من تلريخ 6 مسيد ر 

د282  مسيد ر  6د  غلية  إج   د282 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجلز ثقب وولب امللء منه من أول 

لفلئدة  4,58 هكتلرات  سقي ميلحة 

الييد الغوتي سعيد الحلمل لبطلقة 

.D9(6292 التعريف الوطنية رقم

30

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5945/د282 بتلريخ دد نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

الرسم  موضوع  والشعير  امليمى 

املتواود  658دد/67  عدم  العقلري 

جحجوح،  سبت  الترابية  بللجدلعة 

مائرة أكوراي، إقليم الحلوب، ابتداء 

غلية  إج   د282  نوفد ر   29 تلريخ  من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

وولب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

 4 ميلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

والشعير  الييد  لفلئدة  هكتلرات 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  لحين 

.Dالوطنية رقم 9)828د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5966/د282 بتلريخ 2د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

العقلري  الرسم  ذي  اعراقية  امليمى 

بللجدلعة  املتواود    K/2852د عدم 

الحلوب،  مائرة  إقدار،  الترابية 

 6 تلريخ  من  ابتداء  الحلوب،  إقليم 

مسيد ر  6د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

الترخيص بإنجلز ثقب وولب امللء منه 

هكتلرات   5 ميلحة  سقي  أول  من 

لفلئدة الييدة لحكيم مليكة الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.D699)دد

32
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5975/د282 بتلريخ 5د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

إمارية  شهلمة  ذي  بوفنلن  امليمى 

عدم د547/282  املتواود بللجدلعة 

الترابية لقصير، مائرة عين تلوودات، 

 6 تلريخ  من  ابتداء  الحلوب،  إقليم 

مسيد ر  6د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

الترخيص بإنجلز ثقب وولب امللء منه 

هكتلرات   5 ميلحة  سقي  أول  من 

آيت  الفالحي  االنتلج  تعلونية  لفلئدة 

اوفال في شخص مدثلهل القلنوني.

33

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/)596/د282 بتلريخ 5د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

العقلري  الرسم  ذي  الدهبية  امليمى 

بللجدلعة  املتواود  348د/67   عدم 

الترابية إقدار، مائرة الحلوب، إقليم 

الحلوب، ابتداء من تلريخ 6 مسيد ر 

د282  مسيد ر  6د  غلية  إج   د282 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجلز ثقب وولب امللء منه من أول 

لفلئدة  هكتلرات  8د  ميلحة  سقي 

الييد اشنينق رشيد الحلمل لبطلقة 

.D2236(8 التعريف الوطنية رقم
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5979/د282 بتلريخ 6د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ض  ملكية  عقد  ذي  اللولج  امليمى 

بعدم 5دد املتواود بللجدلعة الترابية 

تلونلت،  إقليم  غفيلي،  مائرة  كالز، 

ابتداء من تلريخ 6 مسيد ر د282 إج  

غلية 3د مسيد ر د282 بحث علني في 

ثقب  بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن 

أغراض  أول  من  منه  امللء  وولب 

منزلية وسقي ميلحة 8د37,د هكتلر 

ربيعة  منصوري  الييدة  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
.C385558 رقم

35

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5977/د282 بتلريخ 6د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

وبالم  علي  بن  محدد  بالم  امليمى 

احدلم  وبالم  وتعبديت  علي  فلطدة 

الرسوم  ذي  معه  ومن  الحين  بن 

و   87/37859 عدم  العقلرية 

و   87/53635 و   87/3785(

بللجدلعة  املتواود   87/36(55

مائرة  لجروف،  اليبع  ايت  الترابية 

ابتداء  صفرو،  إقليم  كندر،  ايدوزار 

غلية  إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ  من 

في  علني  بحث  د282  مسيد ر  6د 

ثقب  بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن 

أغراض  أول  من  منه  امللء  وولب 

امللشية وسقي ميلحة  وإرواء  منزلية 

بال  الييدة   لفلئدة  هكتلر  7486,د 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  ربحة 

.CB74(78 الوطنية رقم
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/د)59/د282 بتلريخ 6د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

العقلري  الرسم  ذي  تجديت  امليمى 

868)4/د4 املتواود بللجدلعة  عدم 

صفرو،  مائرة  العنوصر،  الترابية 

 6 تلريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

مسيد ر  6د  غلية  إج   د282  مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282 

امللء  وولب  ثقب  بإنجلز  الترخيص 

 3,7958 أول سقي ميلحة  منه من 

هكتلر لفلئدة الييدة العراني فتيحة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.CBرقم د237)د

37

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5934/د282 بتلريخ 8د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

قطعتين  من  املكون  الرمل  امليمى 

رقم  االستغالل  P2 ذي شهلمة  و   Pد

د282  يوليو  3د  بتلريخ  محررة   4(

عين  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

الشكلك، مائرة ايدوزار كندر، إقليم 

نوفد ر   29 تلريخ  من  ابتداء  صفرو، 

د282  مسيد ر   9 غلية  إج   د282 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجلز ثقب وولب امللء منه من أول 

ميلحة  وسقي  املنزجي  االستعدلل 

ميلني  الييد  لفلئدة  هكتلر   2,9986

التعريف  لبطلقة  الحلمل  خللد 

.CB5(93الوطنية رقم د

38 

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/5937/د282 بتلريخ 8د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

والكوشة  مشكر  عين  طهر  امليمى 

6) ونسخة  ذي عقد شراء ض بعدم 
ملرس  2د  بتلريخ  محرر  شراء  رسم 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  د282 

إقليم  املنزل،  مائرة  امطرنلغة، 

نوفد ر   29 تلريخ  من  ابتداء  صفرو، 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  د282 

إقليم  املنزل،  مائرة  امطرنلغة، 

نوفد ر   29 تلريخ  من  ابتداء  صفرو، 

د282 إج  غلية 9 نوفد ر د282 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن   في  علني 

بإنجلز ثقب وولب امللء منه، من أول 

لفلئدة  2.75 هكتلرات  سقي ميلحة 

الييد اولجهلت كريم الحلمل لبطلقة 

.BE 5التعريف الوطنية  د)3)د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

 ح.ج/)593/د282 بتلريخ 8د نوفد ر

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى فدان لويزات ذي عقد ملكية 

املتواود   465 ص   565 بعدم  ض 

سيدي  أهل  الترابية  بللجدلعة 

إقليم صفرو،  مائرة صفرة،  لحين، 

د282  نوفد ر   29 تلريخ  من  ابتداء 

إج  غلية 9 مسيد ر د282 بحث علني 

بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أول  من  منه،  امللء  وولب  بئر 

لفلئدة  هكتلرا  د8,462  ميلحة 

الحلملة  راضية  احديدو  الييدة 

 CB الوطنية   التعريف  لبطلقة 

 .249756

40
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5573/د282 بتلريخ 5د نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى قطعة ارضية ذي عقد ايجلر 

بللجدلعة  املتواود  829د/د2  عدم 

الترابية سيدي املخفي، قيلمة سيدي 

من  ابتداء  افران،  إقليم   ، عدي 

غلية إج   د282  مسيد ر  3د   تلريخ 

في  علني  بحث  د282  مسيد ر   22

 3 بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن 

أول  من  منهل،  امللء  وولب  أثقلب 

لفلئدة  هكتلرا  88د  ميلحة  سقي 

الييد حددون سدير الحلمل لبطلقة 

.Z225753 التعريف الوطنية
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

نوفد ر  8د  بتلريخ  ج/5926/د282 

د282 الذي سيجر  بللعقلر امليمى 

 7( بعدم  ضدن  ملكية  ذي  اور  

املتواود بللجدلعة الترابية مطدلطة، 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلهلة،  مائرة 

غلية إج   د282  نوفد ر   29  تلريخ 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

وام  امللء   بجلب  الترخيص  مشروع 

مطدلطة، من أول سقي ميلحة 5د 

عبد  ابرشلن  الييد  لفلئدة  هكتلرا 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  اليالم 

.A6635 الوطنية

42

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

5د  بتلريخ  ح.ج/5976/د282 

عل   سيجر   الذي  د282  نوفد ر 

العقلر امليمى مروع بجوار احديدو 

 42 بعدم  ضدن  كلي  شراء  عقد  ذي 

مكنلسة  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

الغربية، مائرة تلزة إقليم تلزة، ابتداء 

غلية إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ   من 

6د مسيد ر د282 بحث علني في شأن 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

امللء منه، من أول االستعدلل املنزجي 

لفلئدة الييد طنطلن محدد الحلمل 

.Z54لبطلقة التعريف الوطنية )6د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

5د  بتلريخ  ح.ج/5974/د282 

عل   سيجر   الذي  د282  نوفد ر 

شهلمة  ذي  بوخ زة  امليمى  العقلر 

املتواود  9د33/28  عدم  امارية 

مائرة  املهلية،  الترابية  بللجدلعة 

احواز مكنلس، إقليم مكنلس، ابتداء 

غلية إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ   من 

6د مسيد ر د282 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

معصرة  تزويد  أول  من  منه،  امللء 

وارش  الييد  لفلئدة  بلمللء  الزيتون 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  حين 

.D473229 الوطنية

44

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

نوفد ر  2د  بتلريخ  ج/5968/د282 

د282 الذي سيجر  بللعقلر امليمى 

العقلري  الرسم  موضوع  د  رزيزة 

664/85د6 ذي عقد كراء حرر  عدم 

املتواود  د282  أغيطس   2 بتلريخ 

مائرة  املهلية،  الترابية  بللجدلعة 

احواز مكنلس، إقليم مكنلس، ابتداء 

غلية إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ   من 

6د مسيد ر د282 بحث علني في شأن 

من  امللء   بجلب  الترخيص  مشروع 

سقي  أول  من  الشلهد،  سيدي  سد 

لفلئدة  هكتلرات  د3.358  ميلحة 

لبطلقة  الحلمل  الرزيزة حدلم  الييد 

.D423التعريف الوطنية 8دد

45

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

2د  بتلريخ  ح.ج/5964/د282 

سيجر   الذي  د282  نوفد ر 

الرسم  ذي  التقليع  امليمى  بللعقلر 

املتواود  3دد65/د2  عدم  العقلري 

الغربية،  مكنلسة  الترابية  بللجدلعة 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلزة،  مائرة 

غلية إج   د282  مسيد ر   6  تلريخ 

6د مسيد ر د282 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

8.4337 هكتلرا لفلئدة الييد محدد 

لشقر  حفيظة  والييدة  برطلل 

التعريفيتين  للبطلقتين  الحلملين 

التواجي   عل   الرقدين  ذات  الوطنيتين 

.Z255256 و رقم Z7475د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/)597/د282 بتلريخ 6د نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى بنزيدية 6 ذي الرسم العقلري 

67/24622 املتواود بللجدلعة  عدم 

مائرة  بورزوين،  آيت  الترابية 

ابتداء  الحلوب،  إقليم  الحلوب، 

غلية إج   د282  مسيد ر   6 تلريخ   من 

6د مسيد ر د282 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

 5 أول سقي ميلحة  منه، من  امللء  

هكتلرات لفلئدة الييد شيكر حيلن 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.GN32645

47

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5956/د282 بتلريخ دد نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امللكية  شهلم  ذي   3 املييرة  امليمى 

5223د/6د املتواود بللجدلعة  عدم 

الترابية عين الجوهرة، مائرة تيفلت، 

من  ابتداء  الخدييلت،  إقليم 

غلية إج   د282  نوفد ر   38  تلريخ 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

امللء  منه، من أول سقي ميلحة 4د 

فلطنة  اعبللة  الييدة  لفلئدة  هكتلر 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.XA279)د

48
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5947/د282 بتلريخ دد نوفد ر 

العقلرين  عل   سيجر   الذي  د282 

موضوع   2 تويرسة  اخلف  امليديين 

عقدي شراء ض بعدم 3)د وعدم 2)د 

ذي عقد كراء عدم 6533 املتواودين 

بللجدلعة الترابية مقلم الطلبة، مائرة 

ابتداء  الخدييلت،  إقليم  تيفلت، 

غلية إج   د282  نوفد ر   38 تلريخ   من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

بوماجي  الييد  لفلئدة  3.3665 هكتلر 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  رشيد 

.A63(938 الوطنية

49

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5946/د282 بتلريخ دد نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ذي  بوشنتوف  ارمل  فدان  امليمى 

املتواود   367 بعدم  ض  شراء  عقد 

بللجدلعة الترابية مقلم الطلبة، مائرة 

ابتداء  الخدييلت،  إقليم  تيفلت، 

غلية إج   د282  نوفد ر   38 تلريخ   من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

دد8.78 هكتلرا لفلئدة الييد مزلوفي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  يلسين 

.XA57222( الوطنية

49

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

ح.ج/5946/د282 بتلريخ دد نوفد ر 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ذي  بوشنتوف  ارمل  فدان  امليمى 

املتواود   367 بعدم  عقد شراء ض  

بللجدلعة الترابية مقلم الطلبة، مائرة 

ابتداء  الخدييلت،  إقليم  تيفلت، 

غلية إج   د282  نوفد ر   38 تلريخ   من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

الييد  لفلئدة  هكتلرا  دد8.78 

لبطلقة  الحلمل  يلسين  مزولفي 

.XA57222( التعريف الوطنية

50

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د  بتلريخ  ح.ج/5948/د282 

عل   سيجر   الذي  د282  نوفد ر 

 5 الكور  امالك  امليمى  العقلر 

 K/4844 عدم  امللكية  شهلمة  ذي 

آيت  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

تلوودات،  عين  مائرة  بوبيدملن، 

من  ابتداء  الحلوب،  إقليم 

غلية إج   د282  نوفد ر   29  تلريخ 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

مخي�ضي  الييد  لفلئدة  هكتلرات   5

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الحيين 

.F9(74 الوطنية

51

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5939/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

)55 ذي شهلمة  امليمى ايت بريحلن 

املتواود  د67/682  عدم  امللكية 

الترابية بطيط، مائرة عين  بللجدلعة 

ابتداء  الحلوب،  إقليم  تلوودات، 

غلية إج   د282  نوفد ر   29 تلريخ   من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

))د8.9 هكتلرا لفلئدة الييد منيعي 

لبطلقة  الحلمل  اليالم  عبد  مزوم 

.C47458 التعريف الوطنية

52

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/د594/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

شهلمة  ذي  د-د  الصبلحي  امليمى 

املتواود  9د48د/67  عدم  امللكية 

بللجدلعة الترابية لقصير، مائرة عين 

ابتداء  الحلوب،  إقليم  تلوودات، 

غلية إج   د282  نوفد ر   29 تلريخ   من 

د282 بحث علني في شأن  9 مسيد ر 

مشروع الترخيص بإنجلز ثقب وولب 

 5 أول سقي ميلحة  منه، من  امللء  

هكتلرات لفلئدة الييد قوشيح خللد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.Z74289د

53

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5943/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

كلي  بيع  عقد  ذي  موسلوي  امليمى 

الرض فالحية محرر بتلريخ 38 سبتد ر 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  د282 

إقليم  تلوودات،  عين  مائرة  بطيطل، 

الحلوب ابتداء من تلريخ  29 نوفد ر 

د282   مسيد ر   9 غلية  إج   د282 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امللء   وولب  ثقب  بإنجلز 

أول سقي ميلحة 5 هكتلرات لفلئدة 

الييد امريس مراك�ضي خنفور وكريم 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بورزمة 

.PT(2645( و C56الوطنية 77د

54

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5933/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

عقد  ذي  بوغيول  بالم  امليمى 

ص  6)د  بعدم  ض  مغلرسة  اشهلم 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  )د2 

إقليم  صفرو،  مائرة  اقورار،  اغبللة 

نوفد ر   29 تلريخ  من  صفرو،ابتداء 

د282   مسيد ر   9 غلية  إج   د282 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امللء   وولب  ثقب  بإنجلز 

هكتلرات   ( ميلحة  سقي  أول 

الحق  عبد  عيلش  الييد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.CB5458د

55
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/د593/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

عقد  ذي  عثدلن  سيدي  امليمى 

املتواود  د32  بعدم  مضدنة  ملكية 

عبد  سيدي  الترابية  بللجدلعة 

إقليم  تيفلت،  مائرة  الرزاق، 

 29 تلريخ  من  الخدييلت،ابتداء 

مسيد ر   ( غلية  إج   د282  نوفد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282  

الترخيص بإنجلز بئر وولب امللء  منه، 

 8.5474 ميلحة  سقي  أول  من 

الهلم  ملوك  الييدة  لفلئدة  هكتلر 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.XA3666(

56

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/5938/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

الرسم  ذي  علئشة  ملك  امليمى 

املتواود  2692/د)  عدم  العقلري 

علي  ايت  الترابية  بللجدلعة 

إقليم  تيفلت،  مائرة  اولحين، 

تلريخ  من  الخدييلت،ابتداء 

29 نوفد ر د282 إج  غلية ) مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282  

الترخيص بإنجلز بئر وولب امللء  منه، 

هكتلر  8).د  ميلحة  سقي  أول  من 

ابراهيم  املعزوزي  الييد  لفلئدة 

الحلمل  منية  التون�ضي  والييدة 

 AB((لبطلقة التعريف الوطنية د8د

.AB3و )679د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/5929/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

نظير  ذي  أسدلء  فدان  امليمى 

4)6/683د  عدم  العقلري  الرسم 

سيدي  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

الخدييلت،  مائرة  املصدر،  عالل 

تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت،  إقليم 

29 نوفد ر د282 إج  غلية ) مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282  

الترخيص بإنجلز بئر وولب امللء  منه، 

لفلئدة  املنزجي  االستعدلل  أول  من 

الييد اهرموش عبد الكريم الحلمل 

.X49787 لبطلقة التعريف الوطنية

58

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/5925/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى فدان الحدري ذي عقد شراء 

بللجدلعة  املتواود   235 عدم  ض 

الترابية ايت بويحيى الحجلمة، مائرة 

ابتداء  الخدييلت،  إقليم  تيفلت، 

غلية  إج   د282  29 نوفد ر  تلريخ  من 

) مسيد ر د282  بحث علني في شأن 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

امري�ضي  الييد  لفلئدة  هكتلرا   8.38

التعريف  لبطلقة  الحلمل  لحين 

.U2379الوطنية د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/5927/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امليمى فدان البحلير ذي عقد ملكية 

مضدنة بعدم 459 املتواود بللجدلعة 

مائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخدييلت،  إقليم  تيفلت، 

غلية  إج   د282  29 نوفد ر  تلريخ  من 

) مسيد ر د282  بحث علني في شأن 

وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

ميلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء  

6د.د هكتلرا لفلئدة الييدة شلكوك 

التعريف  لبطلقة  الحلملة  ازهور 

.XA37(الوطنية 5د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/5923/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

الرسم  ذي  لعطشلن  امليمى 

املتواود   R/3د2)د عدم  العقلري 

بللجدلعة الترابية ايت سي رن، مائرة 

الخدييلت،  إقليم  الخدييلت، 

د282  29 نوفد ر  تلريخ  من  ابتداء 

إج  غلية ) مسيد ر د282  بحث علني 

بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وولب امللء  منه، من أول سقي 

الييد  لفلئدة  هكتلرا   28 ميلحة 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بوبية زهير 

.Dالوطنية 44999د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

9 نوفد ر  بتلريخ  ح.ج/)592/د282 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ذي  املصدر  عالل  سيدي  امليمى 

6/56377د  عدم  العقلري  الرسم 

سيدي  الترابية  بللجدلعة  املتواود 

الخدييلت،  مائرة  املصدر،  عالل 

تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت،  إقليم 

29 نوفد ر د282 إج  غلية ) مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282  

امللء   وولب  بئر  بإنجلز  الترخيص 

املنزجي  االستعدلل  أول  من  منه، 

هكتلرا   8.6445 ميلحة  وسقي 

الدين  نور  نخلة  الييد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.X57626د
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5935/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

امحدد  سيدي  فدان  امليمى 

بعدم  ذي عقد شراء ضدن  العيري 

الترابية  بللجدلعة  املتواود  72د 

تيفلت،  مائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت،  إقليم 

29 نوفد ر د282 إج  غلية ) مسيد ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  د282  

الترخيص بإنجلز بئر وولب امللء  منه، 

 8.2734 ميلحة  سقي  أول  من 

هكتلرا لفلئدة الييد اليللمي محدد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.AB28366د
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عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282)الجريدة الرسمية   24152

وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5942/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

موضوع   3 تويرسة  اخلف  امليمى 

عقد  ذي  7)د  بعدم  ض  شراء  عقد 

كراء عدم )642  املتواود بللجدلعة 

تيفلت،  مائرة  الطلبة،  مقلم  الترابية 

تلريخ  من  ابتداء  الخدييلت،  إقليم 

 ( غلية  إج   د282  29 نوفد ر 

شأن  في  علني  بحث  د282   مسيد ر 

ثقب  بإنجلز  الترخيص  مشروع 

سقي  أول  من  منه،  امللء   وولب 

لفلئدة  هكتلرا   3.5863 ميلحة 

الحلمل  اسدهلن  بنيعيد  الييد 

.G2972د لبطلقة التعريف الوطنية 
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

8د نوفد ر  ح.ج/5944/د282 بتلريخ 

العقلر  عل   سيجر   الذي  د282 

ذي عيون  سبع  راس  فدان  امليمى 

املتواود   435 بعدم  عقد شراء ض   

بللجدلعة الترابية سيدي عبد الرزاق،  

الخدييلت،  إقليم  تيفلت،  مائرة 

د282  29 نوفد ر  تلريخ  من  ابتداء 

إج  غلية ) مسيد ر د282  بحث علني 

بإنجلز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

أول  من  منه،  امللء   وولب  ثقب 

سقي ميلحة 542).8 هكتلرا لفلئدة 

لبطلقة  الحلمل  حين  الزهر  الييد 

.ABدد)65د الوطنية  التعريف 
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وكللة الحوض امللئي ليبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بدووب 

رقم  ليبو  امللئي  الحوض  وكللة 

دد نوفد ر  ح.ج/5957/د282 بتلريخ 

العقلر عل   سيجر   الذي  د282 

الرسم  ذي  بربلشل  ضلية  امليمى   

املتواود  4د46/د)  عدم  العقلري 

بللجدلعة الترابية ايت علي اولحين، 

الخدييلت،  إقليم  تيفلت،  مائرة 

د282  38 نوفد ر  تلريخ  من  ابتداء 

بحث  د282   مسيد ر   9 غلية  إج  

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجلز بئر وولب امللء  منه، من أول 

لفلئدة  هكتلرا  7د.8  ميلحة  سقي 

الييد اليلت محدد الحلمل لبطلقة 

.A532254 التعريف الوطنية
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24153 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24154  

1



24155 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

2



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24156  

و SAAK105 : بجماعة عامر عمالة سال



24157 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24158  



24159 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24160  



24161 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24162  



24163 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24164  



24165 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24166  



24167 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24168  



24169 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24170  

94



24171 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24172  



24173 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24174  



24175 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24176  



24177 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24178  



24179 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

9797



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24180  



24181 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 

98



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24182  



24183 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24184  



24185 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24186  



24187 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24188  



24189 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24190  



24191 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24192  



24193 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 



عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24194  



24195 الجريدة الرسميةعدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) 
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عدم 5693 - 3 ودلم  ااوج  443د )) مسيد ر د282) الجريدة الرسمية24196  

100


